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सिरानचोक गाउँपासिकाको सिसि 207६/३/२९को गाउँ िभािा प्रस्ििु प्रस्िावहरु र पाचौ गाउँ िभावाट पाररि 
भएका आ.ब. २०७६/०७७ को नीसि, योजना, काययक्रि िथा वजेट। पाररि सिसि २०७६/०३/२९ गिे 

१ आ.ब. २०७5/०७6 को अबसििा सिरानचोक गाउँपासिका िागि िहभासगिाका योजना िथा काययक्रिहरु ववसभन्न 
िसिसिबाट सबसभन्न सिसििा सनर्यय भई िंचािन भएका वजेट योजना िथा काययक्रि गाउँपासिकाको योजना िावयजसनक 
सनिायर् िथा िियि िंभार कोष, िावयजसनक सनिायर् िथा पजुीगि परािर्य शर्षयक िाथै वडा अध्यक्ष िथा वडा िसिसिबाट 
गररएका सनर्यय, प्रिखु प्रर्ािकीय असिकृि, गाउँपासिका अध्यक्ष िथा गाउँ काययपासिकाको सनर्ययबाट भएका खचय िथा 
प्रसिवेदनहरु, सिसि २०७५/०३/३१ को िेस्रो गाउँ िभा र सिसि २०७६/०२/३1 को चौथो गाउँ िभावाट सनर्यय 
भएका िाथै सिरानचोक गाउँ काययपासिकाको ववसभन्न सिसििा भएका सनर्ययानिुार िंचािन भएका योजना काययक्रि र 
वजेट खचयिाई यिै गाउँ िभािा ििावेर् गरी अनिुोदन गने सनर्यय गररयो । 

२ आ.ब. २०७५/०७६ िा वजेट ववसनयोजन भएका ववसभन्न शर्षयकबाट बजेट सबसनयोशजि गनुय पनेिा गाउँकाययपासिकाको 
सनर्यय बिोशजि अशतिियारी प्रा्त  भई सबसनयोशजि भएको योजना र बजेटिाई ववसभन्न सिसििा भएको गाउँकाययपासिको 
बैठकिे पाररि गरेका योजना िम्झौिा भई कायय िम्पन्न भएका िथा कायय िम्पन्न हनु िागकेा योजना िथा काययक्रिको 
हकिा प्राववसिक िलु्याङ्कन िियिै गनय निवकएको कारर्िे रकि भकु्तानी हनु वाकी रहेको वजेटिाई िोही शर्षयकिा 
राखी स्वि यिै आ.ब.को आन्िररक श्रोि शर्षयकिा रहेको बजेटबाट भकु्तानी गने र योजना िम्झौिा हनु बाँकी योजना 
िथा काययक्रििाई िम्झौिा गरी कायय िम्पन्न गने गरी यि गाउँ िभावाट योजनािा ििावेर् गने सनर्यय गररयो । 

३ गाउँपासिकाको आ.ब. २०७६/०७७ को िासग उपाध्यक्षवाट प्रस्ििु आसथयक वषय २०७६/०७७ को  नीसि, काययक्रि 
िथा वजेट पाररि गने सनर्यय गररयो ।  

४ सिरानचोक गाउँपासिकाको आसथयक वषय 207५/07६ को अथय िम्बन्िी प्रस्िाविाई कायायन्वयन गनयको सनसित्त 
स्थानीय कर िथा र्लु्क िंकिन गने, छुट ददन ेिथा आय िंकिनको प्रर्ािसनक व्यवस्था गने िम्वन्िी "सिरानचोक 
गाउँपासिकाको आसथयक ऐन, 207६” पाररि गने सनर्यय गररयो। 

५ सिरानचोक गाउँपासिकाको आसथयक वषय २०७६/०७७ को िेवा र काययहरुको िासग िंशचि कोषवाट केही रकि खचय 
गने असिकार ददन र िो विोशजि रकि ववसनयोजन गने िम्वन्िी सिरानचोक गाउँपासिकाको ववसनयोजन ऐन २०७6 
िाई पाररि गने सनर्यय गररयो । 

६ सिरानचोक गाउँपासिका गरुुयोजना (िास्टर प्िान) सनिायर् स्रोि नक्िाङ्कन, िथ्याङ्क िंकिन िथा असभिेख सनिायर्, 
गाउँपासिकाको सडशजटि प्रोफाईि सनिायर्, िडक गरुुयोजना सनिायर्, अम्िरसिंह थापा र सिरानचोक कोटको ईसिहाि 
अध्ययन अनिुन्िान, सिरानचोक पययटन अध्ययन अनिुन्िान गरुुयोजना सनिायर् (Master Plan for Conservation and 

Development work of Siranchowk hill area) यो आ.ब. िा कायय ब्यस्ििा र िियको अभाविे िम्पन् न गनय 
निवकएकोिे िंबशन्िि  परािर्य दािािाई आगािी आ.ब. िा िम्पन् न गने गरर कायायविी थप गने सनर्यय गररयो ।िाथै 
सिसि 2075/04/28, 2075/05/28, 2075/06/25, 2075/07/25, 2075/08/05, 
2075/09/11, 2075/09/24, 2075/10/10, 2075/10/11, 2075/11/02, 2075/12/21, 
2075/12/27, 2076/01/13, 2076/01/31, 2076/02/22, 2076/03/21, 2076/03/27 
र 2076/03/28 िा िम्पन्न िम्परु्य काययपासिकाको बैठकको सनर्ययबाट गररएका िम्परु्य काययिाई अनिुोदन िथा 
पाररि गने सनर्यय गररयो। 

७ सनर्यय नं. 2 बिोशजि आ.व. 075/76 िा वडागि सबसनयोशजि िथा ववसभन्न सिसिको गाउँकाययपासिकाको सनर्यय 
बिोशजि ववसनयोशजि बजेटको योजना कायय िम्पन्न भई प्रववसिक िलु्याङ्कन िियिै गनय निकेको कारर्िे भकु्तानी हनु 
बाँकी रहेको र योजना िम्झौिा हनु बाँकी योजना िथा काययक्रििाई कायय िम्पन्न गने गरी योजनाका रकिहरु आ.व. 
2076/77 को आन्िररक श्रोि / आय िफय बाट भकु्तानी गने सनर्यय भए बिोशजि िपशर्िका योजनाहरुको भकु्तानी 
गने सनर्यय गररयो। 
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क्र .ि.  आयोजनाको नाि वजेट कैवफयि 

१. नरेन्र ढकाि १५००० ।- भकु्तानी बाँकी 
2 खप् टे िोटरबाटो सि.गा.पा.-८ ६०००००।- भकु्तानी बाँकी 
3 िचुन्र यवुा क्िव सि.गा.पा.-८ ४००००।- भकु्तानी बाँकी 
4 अशजरकोट स्पोटयि ्डेभिपिेन्ट फाउण् डेिन १५०००।- भकु्तानी बाँकी 
5 वफनािटार खेिकुद िैदान सि.गा.पा.-८ ३०००००।- भकु्तानी बाँकी 
6 ििसु्यो ह्यिु छोजिी गरुुङ िवहिा राश् िय पररषद, गोरखा  १५०००।- भकु्तानी बाँकी 
7 िि ुह्यिु छोजिी सिरानचोक ५ १००००।- भकु्तानी बाँकी 
8 नयाँ चौिारा िािबोट हिी िोटर बाटो सि.गा.पा.-५  ६०००००।- भकु्तानी बाँकी 
9 कुसि थान िशन्दर िंरक्षर् सि.गा.पा.-७ १५००००।- भकु्तानी बाँकी 
10 खहरे झिङु्गे कुिो िियि सि.गा.पा.-७ ६००००।- भकु्तानी बाँकी 
11 आहािे खोिा सबििरेु फाँट सि.गा.पा.-५ ५००००।- भकु्तानी बाँकी 
12 सिरानचोक कोट पररिर िरिफाई (2076/1/31) ४५०००।- भकु्तानी बाँकी 
13 श्री बाि ज्योिी प्रा.वव. सि.गा.पा.-7 (2076/3/28) १५००००।- भकु्तानी बाँकी 
14 सिरानचोक पदिागय (2076/3/28) २८००००।- भकु्तानी बाँकी 
    

क्र .ि.  आयोजनाको नाि CILRP गाउँपासिकाको वजेट कैवफयि 
15 उपल्िो ढकाि गाउँ खानेपानी सि.गा.पा.-7 660500 660500 भकु्तानी बाँकी 
16 सिरानचोक पदिागय सि.गा.पा.-२(2076/2/22) ४५०००० ७७०००० भकु्तानी बाँकी 

 

क्र .ि.  आयोजनाको नाि Pryass -2 गाउँपासिकाको वजेट कैवफयि 
17 जनकल्यार् िक्षयर् पखायि िसिसि सि.गा.पा.-७ ६७२६७५ ८२६५४१.८९ भकु्तानी बाँकी 
18 ईन्रकौरी देवी कृषक आिा ििूह काउिेचौका बटे्ट 

भवन जोशखि सनयन्रर् सि.गा.पा.-२ 
२२६५५० ३०९६८७.६५ भकु्तानी बाँकी 

19 कटुन्जे पवहरो सनयन्रर् आयोजना सि.गा.पा.-१ २६०७०० ३७८२६३.४१ भकु्तानी  बाँकी 
20 कुप्रखेोिा खानेपानी िथा िरिफाई आयोजना 

सि.गा.पा.-१ 
२५७४४५ ३५०४६४.५२ भकु्तानी बाँकी 

21 थानीथान वािपानी पवहरो सनयन्रर् सि.गा.पा.-८ १९२५२५ २५५४०७.८७ भकु्तानी बाँकी 
22 श्री झोिङु्गे खहरे बहउुदेश् यीय िािदुावयक िसिसि 

सि.गा.पा.-७ 
 ७००००० भकु्तानी बाँकी 

 
 

क्र .ि.  आयोजनाको नाि वजेट कैवफयि 
1 अचयिे गैरावारी कुिो िियि सि.गा.पा.-८ ७००००।- भकु्तानी बाँकी 
2 सि.गा.पा.-३ वडा कायायिय िियि िम्भार १०००००।- भकु्तानी बाँकी 
3 िसुनि गरुुङ केरावारी -१ (अन्ि राश् िय खेिकुद प्रसियोसगिािा 

अ् िेसियािा िहभागी हनु जाने खचयिा आसथयक िहयोग) 
१०००००।- भकु्तानी बाँकी 
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4 सिरानचोक चक्रपथ शचरेपोखरी देशख पात् िे िम्ि १००००००।- भकु्तानी बाँकी 
5 सिरानचोक पदिागयिा सिसि 2076/02/28िा  थप बजेट 280000/- भकु्तानी बाँकी 
6 राष्ट्रपसि रसनङ्गशर्ि ववजेिा ववद्याथी खेिाडीहरुिाई ददनपुने 300000/- भकु्तानी बाँकी 
7 ि िाना िडक िियि सि.गा.पा.-४ ७०००००।- भकु्तानी बाँकी 
8 चोरकाटे बजार खानेपानी सि.गा.पा.-४ ३०००००।- भकु्तानी बाँकी 
9 ओख्रनेी िािाज घर सि.गा.पा.-२ १५००००।- भकु्तानी बाँकी 
10 िल्िो सभरसिंह यवुा क्िब खेि िैदान सि.गा.पा.-१  ३०००००।- भकु्तानी बाँकी 
11 जिदेवी िशन्दर िंरक्षर् सि.गा.पा.-५ ३०००००।- भकु्तानी बाँकी 
12 कुवापानी ििु िंरक्षर् सि.गा.पा.-५ ५००००।- भकु्तानी बाँकी 
13 बाँिपरु खेि िैदान सि.गा.पा.-६ १०0000/- भकु्तानी बाँकी 
14 नािरुङ िल्िो गाउँ िारा चौर कृवष िडक सि.गा.पा.-६ १00000/- भकु्तानी बाँकी 
15 बािवुा फाँट कुिो िियि सि.गा.पा.-६ १00000/- भकु्तानी बाँकी 
16 प्रहरीचौकी िाथी देखी वडा कायायिय बोक्िेखोिा ग्रावेि सि.गा.पा.-६ ७०००००/- भकु्तानी बाँकी 
17 कुसिजङु िशन्दर िंरक्षर् सि.गा.पा.-७ १०००००/- भकु्तानी बाँकी 
18 िल्िो गोहोरे डाँडा गाउँ गोरेटो बाटो सि.गा.पा.-७ १५००००/- भकु्तानी बाँकी 
19 िल्िो गोहोरे िप्िे पिेरो सि.गा.पा.-७ ५००००/- भकु्तानी बाँकी 
20 िन्िार बडरबोट िडक स्िर उन्निी सि.गा.पा.-८ १०००००/- भकु्तानी बाँकी 
21 सिम्िे भंगेरी खानेपानी/डाँडागाउँ िाङ्दी खानेपानी  आयोजना  

िाझेदारी काययक्रि सि.गा.पा.-७ र ८ 
२५०००००/- भकु्तानी बाँकी 

22 सिरानचोक चक्रपथ सनिायर् ४२०००००/- भकु्तानी बाँकी 
23 शचरेपोखरीबाट वडा नं. 6 सििाना बाटो 200000/- भकु्तानी बाँकी 
24 आिे िािदुावयक भवन 50000/- भकु्तानी बाँकी 
 
 

८ आ.व. 076/77 को गाउँ िभाबाट पाररि बजेट शर्षयकहरु िध्ये ििपरुक कोष (िंघ, प्रदेर्, िरकारी िथा गैर 
िरकारी िंघ िस्था, सनशज क्षरे, व्याशक्त र शजल्िा ििन्वय िसिसिको अनदुानिा िाझेदारी गने कोष), यवुा िथा िनोरञ्जन 
(खेििैदान, खेिकुद र यवुा क्िब, ववसभन्न ििहुबाट िंञ्चािन गररन ेिनोरञ्जन गररन ेकाययक्रिहरुिा खचय गररन)े, किा 
िंस्कृसि र प्रवर्द्यन (भेषभषुा, किा िंस्कृिी, सगि, िंसगि, िावहत्य क्षरेिा खचय गने), आकशस्िक कोष (प्राकृसिक 
ववपत्तीबाट हनु े ववपि व्यवस्थापनिा खचय गने कोष), पूवायिार योजनािा खचय गने रकि (िडक, भवन, सिंचाईिा खचय 
गररन)े, भैपरी योजनािा खचय गररने रकि (आकाशस्िक रुपिा भैपरी आउन ेभौसिक पूवायिारिा खचय गने), भवन सनिायर्, 
खानेपानी (िंघ, प्रदेर्, िरकारी िथा गैर िरकारी िंघ िस्था, सनशज क्षरे, व्याशक्त र वडा पासिकाको  अनदुानिा िंञ्चासिि 
खानपेानी आयोजनािा िाझेदारी गने कोष), सिंचाई (कृवष कुिो िथा सिंचाई पाईप खररद), आसथयक िहायिा िथा अनदुान, 
िडक िियि िथा िरिफाई, ववववि काययक्रि िथा योजनािा खचय गने शर्षयकिा रहेको बजेटिाई ववसभन्न शर्षयकको 
िापदण्डिा रही िम्बशन्िि उपभोक्ताहरुको सनवेदन, िसिसिको सनर्यय, वडा कायायियको सिफाररििा, गाउँपासिकाको 
िम्बशन्िि र्ाखाको वटप्पर्ी आदेर्िा अध्यक्ष ज्यूको सनर्ययबाट ववसनयोशजि गने अशतिियारी यिै गाउँ िभाको सनर्ययिे 
अध्यक्ष ज्यूिाई अशतिियारी ददने सनर्यय गररयो। िाथै अशतिियारी प्रा्त  भए बिोशजि वटप्पर्ी आदेर्िा सनर्यय भएको 
योजना िवहिको ववसनयोशजि बजेटिाई काययपासिकाको बैठकिे अनिुोदन गने सनर्यय ििेि गररयो। 

 

९ सिरानचोक गाउँपासिका वडा नं. 4 शस्थि रहेको िाना िाना बाटोहरु िथा अन्य रकि ववसनयोन भएका 
योजनाहरुको आ.व.074/75 र 075/76 को भकु्तानी बाँकी रहेको हदुाँ िपसिि बिोशजिका बाटोहरु िरिफाई 
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िथा िियि िम्भार गरेकोिा अशघल्िा आ.व.को भकु्तानी ददन बाँकी रहेका रकि गाउँकाययपासिकाको सिसि 
2076/03/21 िा िम्पन्न बैठकिे भकु्तानी ददन ेसनर्यय गरे बिोशजि दवैु आसथयक वषयको भकु्तानी वडा िसिसिको 
सनर्ययबाट खचय गररए अनिुारको रिक रु 700000/-(अक्षरुपी िाि िाख िार) भकु्तानी ददने सनर्यय गररयो। 

िपसिि  

1. िदरेु पोखरी िडक 

2. िसियगाउँ िाझगाउँ बेर्ी िडक 

3. ििानेपाटी बासनयाँटार सिििफेद िडक 

4. खेपवुा जैिीथोक वफरवफरे ढाँडखेि िडक 

5. चोरकाटे बजार भिुणु्डे खोिा िडक 

१० सनर्यय नं. ४ र ५ को अंर्को रुपिा आ.ब. २०७६/०७७ को िासग देहायको अनिुासन आय र ब्यय वववरर् पाररि 
गने सनर्यय गररयो । 

 

सिरानचोक गाउँपासिकाको आ.ब. २०७६/०७७ को अनिुासनि आय र व्ययको िंशक्ष्त  वववरर्ः  

 

आय वववरर् िफय ः 
 

आन्िरीक राजश् व अनिुान रु. 4696828।- 

क्र.िं. आन्िररक राजश् व आ.ब. प्रसिर्ि कैवफयि 

१ िम्पशत्त कर 500000     

2 भसुिकर/िािपोि 1150000      

3 घर वहाि कर 150000      

4 िेवा र्लु्क दस्िरु 2700000      

5 ववसभन् न रोयिटी (ववद्यिु/पययटन) १९६८२८     

  जम्मा ४६९६८२८     

राजश् व वाँडफाँड बाट अनदुान रु. 85021000।– 

क्र.िं. क्षेर रकि प्रसिर्ि कैवफयि 

१ िंशघय िरकार बाट प्राप् ि राजश् व वाडफाँड ७३९०००००     

२ प्रदेर् िरकार बाट प्राप् ि राजश् व वाडफाँड ३३२१०००     

३ ढुङ्गा, सगटी, वािवुा, दहत्तर बहत्तर राजश् व अनिुान ७८०००००     

जम्िा 85021000     

 

अन्िर िरकारी ववशत्तय हस्िान्िरर् 

क्र.िं. क्षेर रकि प्रसिर्ि कैवफयि 

१ िंशघय िरकारबाट प्राप् ि ववशत्तय ििानीकरर् अनदुान १३४७०००००     

२ प्रदेर् िरकारबाट प्राप् ि ववशत्तय ििानीकरर् अनदुान १२१८९०००     
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3 िंशघय िरकारबाट प्राप् ि िर्िय अनदुान 209700000     

4 शजल्िा ििन्वय िसिसि गोरखा ११००००००     

5 िंघीय िरकारबाट िािाशजक िरुक्षा भत्ता वापि प्राप् ि 110000000     

6 भकु्तासन हनु बाँकी 18300000     

7 अशघल्िो आ.ब.को अनिुासनि बाँकी ९००१८०००     

8 कन्टेन्जेन्िी ३४०००००     

 
जम्िा २६९६०७०००     

  कुि जम्िा 679024828     

 

ब्यय वववरर् िफय ः 
क) आसथयक ववकाि  

क्र.िं. क्षेर रकि कैवफयि 

१ कृवष क्षेरिफय  9076435.0  

२ पर् ुिेवा िफय  8070000.0  

३ पययटन  16200000.0  

जम्िा 33346435.0   

 
   ख) िािाशजक ववकाि  

क्र.िं. क्षेर रकि कैवफयि 

१ शर्क्षा िफय  13000000.0  

२ स्वास्थ्य िफय  10678000.0  

३ िैवङ्गक ििानिा/िािाशजक ििावेर्ीकरर् 10250000.0  

४ िस्कृसि प्रबर्द्यन 900000.0  

५ यूवा िथा िनोरन्जन 1200000.0  

६ शजल्िा स्िरीय रा् िपसि रसनङ सिल्ड खेिकुद काययक्रि 900000.0  

जम्िा     36928000.0    

 

ग) पूवायिार ववकाि  

क्र.िं. क्षेर रकि कैवफयि 

१ वडागि बजेट सिसिङ योजना 36700000.0  

२ गाउँपासिकाबाट ववसनयोशजि वडागि योजना 64978000.0  

३ सिंचाई 1800000.0  

४ सिरानचोक चक्रपथ सनिायर् 7100000.0  
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५ भवन सनिायर् 1300000.0  

६ िडक िियि िथा िरिफाई 2500000.0  

७ उजाय 1800000.0  

८ खानेपानी 8500000.0  

जम्िा 124678000.0  

 

घ) वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापन  

क्र.िं. क्षेर रकि कैवफयि 

१ वन िथा भ-ूिंरक्षर् (ववपद ब्यवस्थापन) 4900000.0  

२ जिािार िंरक्षर् -  

3 वािावरर् िंरक्षर्/जिवाय ुपररवियन -  

४ फोहर िैिा व्यवस्थापन/ढि सनकाि -  

5 जि उत्पन् न प्रकोप सनयन्रर् -  

6 आकशस्िक कोष िथा ववपद व्यवस्थापन 2100000.0  

जम्िा 7000000.0  

 
   ङ) िंस्थागि ववकाि, िेवा प्रवाह र िरु्ािन   

क्र.िं. क्षेर रकि कैवफयि 

1 िािान्य िेवा -  

२ िरुक्षा व्यवस्थापन -  

३ पश जकरर् व्यवस्थापन -  

४ स्थानीय िंकिन िथा असभिेख व्यवस्थापन -  

५ िूचना प्रववसि (हाडयवयर खररद/इन्टरनेट जडान) -  

६ िरु्ािन प्रबर्द्यन 11500000.0  

७ अनिुन्िान िथा ववकाि 14188010.0  

८ अन्यन्र वसगयकृि नभएको -  

जम्िा 25688010.0  

 

छ) अन्य वसगयकृि नभएको काययक्रि 

क्र.िं. क्षेर रकि कैवफयि 

१ भौसिक पूवायिारिा खचय गने कोष 5000000.0  

२ 
िंघीय, प्रदेर् र ववसभन् न िंघ/दाि ृसनकायहरु िँग 
िाझेदारीिा काययक्रि िंचािन गने ििपूरक कोष 

17614953.0  

3 आसथयक अनदुान िथा िहायिा काययक्रि 900000.0  
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4 िवारी िािन खरीद -  

५ न्यायीक िसिसि 1550000.0  

६ पूवायिार अध्ययन अनिुन्िान कोष -  

८ भैपरी िथा आकशस्िक योजनाि खचय गने कोष 1800000.0  

९ गि आ.ब. को वफिाय भकु्तानी गनुयपने रकि 18300000.0  

१० चाि ुखचय 79000000.0  

११ अध्यक्षको सनशज िशचवािय 300000.0  

१४ फसनयचर िथा वफक्चिय 3000000.0  

 15 स्वरोजगार/उद्यिशर्ििा िहायिा काययक्रि 2500000.0  

 16 ववववि योजना िथा काययक्रिा खचय गररने रकि 1500000.0  

 17 िंशघय िरकारबाट र्ििय अनदुान  209700000.0  

18 िंघीय िरकारबाट िािाशजक िरुक्षा भत्ता (अनिुासनि) 110000000.0  

  जम्िा 451164953.0  

 

 

गाउँपासिका िफय  

  चाि ुखचय िफय  
 

बजेट रकि नम्बर खचय ववशत्तय शर्षयक अशन्िि बजेट 
21111 पाररश्रसिक कियचारी 17000000.0 
21112 पाररश्रसिक पदासिकारी 7000000.0 

21121 पोर्ाक 600000.0 

21131 स्थासनय भत्ता 600000.0 

21132 िंहगी भत्ता 1000000.0 

21133 वफल्ड भत्ता 400000.0 

21134 कियचारीको बैठक भत्ता 500000.0 

21135 कियचारी प्रोत्िाहन िथा परुस्कार 500000.0 

21139 अन्य भत्ता 700000.0 

21141 पदासिकारी बैठक भत्ता 3000000.0 

21142 पदासिकारी अन्य िवुविा 1000000.0 

21149 पदासिकारी अन्य भत्ता 500000.0 

22111 पानी िथा सबजिुी 800000.0 

22112 िञ्चार 1300000.0 

22211 इयन्िन पदासिकारी  1200000.0 
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22212 इयन्िन कायायिय  1000000.0 

22213 िवारी िािन िियि खचय 1200000.0 

22214 सबिा िथा नववकरर् खचय 700000.0 

22220 िेशर्नरी िथा औजार िियि िंभार िथा िंचािन खचय 1200000.0 

22231 सनसियि िावयजसनक िम्पसिको िियि िंभार खचय 1500000.0 

22311 िििन्द िथा िािाग्री खचय 4200000.0 

22313 पसु्िक िथा िािाग्री खचय 500000.0 

22314 इयन्िन अन्य प्रयोजन 300000.0 

22315 परपसरका छपाइय िथा िचुना प्रकािन खचय 0.0 

22411 िेवा र परािर्य 1000000.0 

22412 िचुना प्रर्ािी िथा िफ्टवेयर िंचािन खचय 1400000.0 

22413 करार िेवा र्लु्क 10000000.0 

22414 िरिफाइय िेवा र्लु्क 500000.0 

22511 कियचारी िासिि खचय 1000000.0 

22522 काययक्रि खचय 3000000.0 

22611 अनगुिन िलु्याङ्गकन खचय 4700000.0 

22612 भ्रिर् खचय 300000.0 

22613 सबशर्ष्ट व्यशक्त िथा प्रसिसनसि िण्डिको खचय 900000.0 

22711 ववववि खचय 2500000.0 

22721 िभा िंचािन खचय 2200000.0 

27213 औषसि खररद 2000000.0 

28142 घरभाडा 1300000.0 

28143 िवारी िािन िथा िेशर्नरी औजार भाडा 1500000.0 

 
जम्िा 79000000.0 

 

 

      अध्ययन अनिुन्िान िफय  (प ुजँीगि परािर्य) 
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ सिरानचोक गाउँपासिका गरुु योजना (िास्टर प्िान)  १३८१४९७ 

२ स्रोि नक्िाङ्कन, िथ्याङ्क िंकिन िथा असभिेख ८००३२३ 

३ गाउँपासिकाको सडशजटि प्रोफाईि सनिायर् १३९४००१ 

४ िडक गरुु योजना ७१२१८९ 

५ राजश् व स्रोि अध्ययन योजना सनिायर्  ३००००० 

६ गाउँपासिका शस्थसि पर िथा अन्य अध्ययन अनिुन्िान काययक्रि ७००००० 

८ गाउँपासिकाको स्िरीय िडक ववस्ििृ योजना वववरर् (सड.वप.आर.) ७५००००० 
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८ अिर सिंह थापा र सिरानचोक कोटको ईसिहाि अध्ययन अनिुन्िान ११००००० 

९ भैपरी आउने पूवायिार ववकािका ववस्ििृ योजना वववरर् ३००००० 

  जम्िा १४१८८०१० 

 

      उजाय िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ सिरानचोककोट ववद्यसुिकरर् १८००००० 

  जम्िा १८००००० 

 

      कृवष िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

1 
वासि ववकाि िफय    

(क) ववउ वविरर् ५००००० 

२ 

वागवानी ववकाि काययक्रि   

(क) कृषक पाठर्ािा ६००००० 

(ख) सििपोसिन प्िाश् टक वविरर्  ५००००० 

(ग) िासििहरु- िौरीपाि, िरकारी र फिफुि (निनुा कृषक छनौट) ४००००० 

(घ) असिना नेट वविरर् ५००००० 

(ङ) नियरीको जग्गािा फिय ववकाि १०००००० 

३ 

िाटो पररक्षर् शर्ववर  ८००००० 

(क) कृवष चनु दवुानी १००००० 

(ख) प्राङ् गाररक िि अनदुान ३००००० 

४ िौरी पािनको िासग घार वविरर् ७००००० 

५ िाना सिंचाई  ५००००० 

६ कृवष यान्रीकरर्  ५००००० 

७ ब्यविावयक कृषक प्रोत्िाहन काययक्रि १००००० 

८ कृवष वविा २००००० 

९ कृवष िंकिन केन्र ववकाि/ववस्िार / हाट बजार ५००००० 

१० िागिा आिाररि काययक्रि ३००००० 

११ िचुना िथा िंचार ३०००० 

१३ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय ५०००० 
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१४ पकेट क्षेर प्रबर्द्यन काययक्रि (फिफुि िथा वेिौििी िरकारी) १४९६४३५ 

                 जम्िा 9076435 

 

      खानपेानी िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 
1 खानेपानी पाईप खररद 800000 

2 िरकारी, गैरिरकारी िंस्था र गाउँपासिकाको िाझेदारीिा वा गाउँपासिकाबाट िारै िंचािन 

हनुे खानेपानी योजनािा खचय गने बजेट 

7700000 

3 िल्िोसभरसिङ खानेपानी आयोजना   

4 सिउरेनी पाउदकुय  वायोडाँडा खानेपानी आयोजना   

5 उददन ढुङ्गा नािरुङ िल्िो गाँख,ु िासथल्िो गाँख ुडमु्र ेखानेपानी आयोजना   

6 ववरौटा खानेपानी आयोजना   

7 पाण् डेगाउँ खानेपानी आयोजना   

8 शचण् डे खानेपानी आयोजना   

  जम्िा ८५००००० 

 

      न्यायीक िसिसि 

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 
१ िेिसििाप िम्बशन्ि िासिि पनु िाजकी एवं अन्य काययक्रि खचय ७००००० 

२ 

न्यायीक िसिसि (न्यायीक काययववसिको प्रचार, िेिसििाप केन्रको स्थापना/काययक्रि िंचािन 
खचय) ५००००० 

३ बैठक/अनगुिन िथा भ्रिर् भत्ता  ३५०००० 

  जम्िा १५५०००० 

 

      पर् ुिेवा र्ाखा 
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 
1 औषिी खररद ३५०००० 

२ पर् ुपंक्षी खोप १५०००० 

३ ब्यविावयक फियिा परशजवी सनयन्रर् १५०००० 

४ गाउँपासिका स्िरीय िसिसि गठन ५०००० 

५ ब्यविावयक बाख्रापािन िासिि १००००० 

६ ब्यविावयक गाई/भैंिी पािन िासिि १००००० 

(क) ब्यविावयक कुखरुा पािन िासिि १००००० 
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(ख) पोवषिो उन् निे घाँि खेिी वहउँदे १७५००० 

(ग) कृषक भ्रिर् ३ ददने २००००० 

७ ग्रा.प.स्वा. वैठक ७५००० 

(क) गाउँपासिका पर् ुववकाि काययदि १५०००० 

(ख) कुखरुा चल्िा वविरर् ववपन् न वगयका २००००० 

८ AI कन्टेनर र रेफ्री ५००००० 

(क) िार्जुन्य पदाथयिा आत्ि सनभयर काययक्रि ४००००० 

(ख) AI िासिि ५०००० 

(ग) िेन्गोनाईजेिन ५०००० 

८ वषे जरेघाँि/ववउ/डािे घाँि २००००० 

९ िागिा आिाररि काययक्रि २००००० 

१० डािे घाँि नियरी ब्यवस्थापन ५००००० 

११ Milk करीडोर Programme जौवारी देशख चोरकाटे िम्ि िल्िो भाग ७००००० 

१२ िाछा भरुा खररद िथा ढुवानी २५०००० 

१३ िाछा पोखरी सनिायर् अनदुान  ५००००० 

१४ िाछा पािन िासिि १००००० 

१५ बुंगरु पाठा वविरर् ४००००० 

१६ बुंगरु पािन िासिि १००००० 

१७ UMB Block/Vetmix    २००००० 

१८ chapcutter  १५०००० 

१९ काययक्रि अनगुिन १५०००० 

२० swine catcher  5pcs  100000 

२१ Protable dipping tang  100000 

२२ 

आयििुक निनुा बाख्रा काययक्रि   

क) िचेिना असभववृर्द् काययक्रि   

१) ििहु गठन २०००० 

२) बाख्रापािन िासिि १५०००० 

ख) बाख्रा ब्यवस्थापन   

१) बाख्रा खोर सनिायर् ििुार ५५०००० 

२) उत्पादनशर्ि बाख्रा छनौट ३०००० 

ग) वंर् ििुार/प्रजनन   

१) वोयर ५० - ७५% बोका १५०००० 

२) परशजवी सनयन्रर् ७५००० 

३) खोप काययक्रि ५०००० 

घ) आहारा ववकाि काययक्रि   
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१) Mineral Block/Vetmix  ४५००० 

२) वषे घाँिको ववउ/ववरुवा वविरर् ५०००० 

३) वहउँदे घाँिको ववउ वविरर् ५०००० 

४) औषिी वकट वविरर् १००००० 

५) काययक्रि िंचािन १००००० 

६) अनगुिन ५०००० 

२३ पर् ुस्वास्थ्य शर्ववर िंचािन २००००० 

  जम्िा 80७०००० 

 

      पययटन िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

1 सिरानचोक पययटन अध्ययन अनिुन्िान/गरुु योजना 1600000 

2 सिरानचोक टावर सनिायर् क्रिागि योजना ३५००००० 

3 होिस्टे िासिि काययक्रि िंचािन ५००००० 

4 सिरानचोक पदिागय/वपकसनक स्पोटय १८००००० 

5 सिरानचोक कोट एसिहाँसिक स्िारक पाकय  २५००००० 

6 सिरानचोक कोट पनु सनिायर् २०००००० 

7 सिरानचोक कोट श्रीनाथिण् डिी िशन्दर पररिर सनिायर् एवं िंरक्षर् क्रिागि २५००००० 

8 नेपाि एवककरर् स्िारक पाकय  एवं सिरानचोक िंग्राहिय सनिायर् १५००००० 

9 शचिापानी कोट िंरक्षर् ३००००० 

  जम्िा 16200000 

 

 

       भौसिक पूवायिार िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

1 
सिरानचोक चक्रपथ सनिायर् (िाङ्दी वेर्ी, उपल्िो गोहोरे, श्रीनाथकोट वडा कायायिय झारगाउँ, 

भंगेरी, सिम्िेिार खोिा, गैरागाउँ, नािरुङ पात्िे, गाग्र ेशचरेपोखरी 
७१००००० 

  जम्िा 7100000 

 

      िवहिा िथा वािवासिका िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 
(क) िािाशजक पररचासिकाहरुको ििब भत्ता 1100000 

(ख) बािवासिका िम्बन्िी काययक्रि   
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१ बािबासिका िँग िम्बशन्िि बाििैरी स्थासनय र्ािन िम्बिी काययक्रि 300000 

२ गाउँ बाि िंरक्षर् िसिसिका पदासिकारीहरुिँग बैठक िंचािन 80000 

३ अन्िराश् िय बाि ददवि 50000 

४ बाि उद्दार कोष 250000 

  जम्िा 680000 

(ग) दसिि र्िशक्तकरर्   

१ दसििहरुका िासग ििूह गठन र पररचािन 30000 

२ 
दसििहरुका िासग क्षििा असभववृर्द् र किरु िजाय ऐन िम्बन्िी अनशुर्क्षर् काययक्रि (सि.गा.पा.-
3, 6 र 8) 

280000 

३ 
दसििहरुका िासग शजववकोपाजयन िम्बन्िी काययक्रि (आरनििुार, पञ्चे बाजा, पोर्ाक, सििाई कटाई 
िेसिन, प्राववसिक, सिपििुक िासिि िथा व्यविावयक िगासन) 

1000000 

  जम्िा 1310000 

(घ) िीिान्िकृि िम्बन्िी काययक्रि   

१ सििान्िकृि वगयका िासग ििूह गठन र पररचािन 10000 

२ 
सििान्िकृि वगयका िासग क्षििा असभववृर्द् िथा नेितृ्व ववकाि िम्बन्िी अनशुर्क्षर् काययक्रि 
िंचािन (सि.गा.पा.-4 र 5) 

70000 

३ 
िीिान्िकृि वगयका िासग शजवीकोपाजयन िम्बन्िी काययक्रि (प्राववसिक, सिपििुक िासिि िथा 
व्यविावयक िगासन) 

800000 

  जम्िा 880000 

(ङ) आददवािी जनजािी िम्बन्िी काययक्रि   

१ जनजािीहरुका िासग ििूह गठन र पररचािन 30000 

२ 
जनजािीहरुका िासग क्षििा असभववृर्द् िथा नेितृ्व ववकाि िम्बन्िी ३ ददने अनशुर्क्षर् िासिि 
(सि.गा.पा.-1 र 5) 

210000 

३ 
जनजािीहरुका िासग जीववकोपाजयन िथा आय आजयन िम्बन्िी िासिि (प्राववसिक, सिपििुक िासिि 
िथा व्यविावयक िगासन) 

900000 

  जम्िा 1140000 

(च) िवहिा िर्शक्तकरर् काययक्रि   

१ ििूह गठन पररचािन 20000 

२ 
िवहिाहरुका िासग क्षििा असभववृर्द् िथा नेितृ्व ववकाि िम्बन्िी ३ ददने अनशुर्क्षर् िासिि 
िंचािन (सि.गा.पा.-1, 2 र 3) 

140000 

३ ७ ददने आिारभिू िासिि िंचािन 200000 

४ 
िािाशजक पररचािक िवहिा िहकारी िंस्थाका पदासिकारीहरुका िासग िेखा ब्यवस्थापन िम्बन्िी 
पनु िाजगीय िासिि ५ ददने िासिि िंचािन 

400000 

५ 
िवहिाहरुका िासग जीववकोपाजयन िथा आय आजयन िम्बन्िी िासिि (प्राववसिक, सिपििुक िासिि 
िथा व्यविावयक िगासन िथा िासिि-ढाका बनुाई, बाँिको िािाग्री, िािको टपरी) 

1000000 

६ अन्िराश् िय श्रसिक िवहिा ददवि 50000 
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७ 
एकि िवहिाहरुका िासग जीववकोपाजयन िथा आय आजयन िम्बन्िी काययक्रि(प्राववसिक, सिपििुक 
िासिि िथा व्यविावयक िगासन) 

400000 

  जम्िा 2210000 

(छ) ििाज कल्यार् काययक्रि   

१ अपाङ्गिा भएका ब्यशक्तहरुका िासग जीववकोपाजयन िम्बन्िी काययक्रि ५००००० 

२ अपाङ्गिा पररचयपर सिफाररि िसिसि सबच चौिासिक बैठक िंचािन १५०००० 

३ जेष्ट नागररक िम्बशन्ि काययक्रि २००००० 

  जम्िा ८५०००० 

(ज) िैवङ्गक वहंिा सनवारर् काययक्रि   

१ वडा स्िरीय सनगरानी ििूह गठन र पररचािन 80000 

२ सनगरानी ििूहका पदासिकारीहरुका िासग ७ ददने आिारभिू िासिि िंचािन 400000 

३ 
वहंिा वपसडि िवहिाहरुका िासग शजववकोपाजयन िम्बन्िी काययक्रि ५ ददने गाउँपासिका स्िरीय 
िासिि 

400000 

४ िैवङ्गक वहंिा ववरुर्द्को १६ ददने असभयान िंचािन 100000 

५ िैवङ्गक वहंिा उद्दारकोष 100000 

  जम्िा 1080000 

(झ) ववववि   

१ डमु्र ेिवहिा ििहु कुटासन वपिासन िेशर्न खररद सि गा पा ६ ५०००० 

२ काििेन ुिवहिा ििहु क्याविङ िािान खररद सि गा पा ६ १५०००० 

३ ववसभन्न िवहिा ििहुहरुको िागी फसनयचर िथा फसनयसिङ िािान खररद २५०००० 

४ टपरी बनु्ने िासिि िथा िेशर्न खररद ३००००० 

५ दादिोठ, आिशुचप्ि बनाउने िेसिन २५०००० 

  जम्िा १०००००० 

  कुि जम्िा 10250000 

 

      वन, वािावरर् िथा ववपद व्यवस्थापन िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ वन डढेिो, ददगो वन व्यवस्थापन ४००००० 

२ वकृ्षा रोपर् काययक्रि ४००००० 

३ िारजािी खरीद ९००००० 

४ ववपद व्यवस्थापन िम्बन्िी रै्शक्षक िथा िचुना ििुक काययक्रि २००००० 

५ परुानो िारा, पोखरी, जिािार, चौिारा िंरक्षर्   ८००००० 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

६ वाढी, पवहरो, िटबन्िन सनयन्रर् काययक्रि १४००००० 

७ आकारे् पानी पोखरी  ३००००० 

८ गाउँपासिका स्िरीय िरिफाई काययक्रि ५००००० 

  जम्िा ४९००००० 

 

      स्वास्थ्य िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

1 

कायायिय प्रर्ािन/प्रर्ािसनक खचय   

प्राथासिक स्वास्थ्य केन्र ८०००० 

स्वास्थ्य चौकी र आिारभिू स्वास्थ्य केन्र ४००००० 

िािदुावयक स्वास्थ्य इकाई १७५००० 

२ 
र्नु्य होि डेसिभरी  ३००००० 

स्वास्थ्यकिी र का.ि. िाई प्रोत्िाहन स्वरुप २००००० 

३ गाउँघर शक्िसनक ि चािन वापि ५००००० 

४ ि.स्वा.स्व.िे. यािायाि िथा खाजा खचय(िासिक 1000/-) ७६८००० 

५ ववद्यािय स्वास्थ्य शर्क्षा काययक्रि २००००० 

६ RRT Centre  स्थापना िथा पररचािन ५००००० 

७ स्वास्थ्य शर्ववर ि चािन प्रत्येक वडािा वावषयक 3 पटक ि चािन १०००००० 

८ प्रयोगर्ािा स्थापना ६००००० 

९ िशजयकि िािाग्री खररद ५००००० 

१० औजार उपकरर् खररद ८००००० 

११ OPD Ticket छपाई, Emergency Ticket ४०००० 

१२ Certificate छपाई (Birth and Death) १०००० 

१३ औषिी ढुवानी ७५००० 

१४ ववजिुी ववि खचय, पानी खचय १५०००० 

१५ 

िािदुावयक स्वास्थ्य इकाई स्थापना र कियचारी ब्यवस्थापना 

२८६०००० 

क) गाँख ु- िाननानी भ ज्याङ 

ख) केरावारी - सभरसिङ्ग 

ग) श्रीनाथकोट - सिम्िे 

घ) हिी - बयापानी 
१६ Oxygen Cylinder, Oxygen concratater  ३५०००० 

१७ x-ray गने कोठािा (Lead) वववककरर्को ब्यवस्था ६५००० 

१८ सन:र्लु्क औषिी खररद (चाि ुखचयिा ) ० 

१९ बावषयक िसिक्षा काययक्रि १००००० 
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२० स्वास्थ्य िम्बशन्ि जनचेिनाििुक काययक्रि २००००० 

२१ िोवाइि स्वास्थ्य काययक्रि १००००० 

२२ स्वास्थ्य िरिफाई स्वास्थ्य िंस्था जन्य फोहरिैिा ब्यवस्थापन १००००० 

२३ पोषर् प्रबर्द्यन काययक्रि १५५००० 

२४ प्रा.स्वा.के./स्वा.चौ./िािदुावयक स्वा.इकाई.ि.स्वा.स्व.िे. प्रबर्द्यन िथा परुस्कार १००००० 

२५ िासिक बैठक खाजा खचय, खोप ढुवानी भ्रिर् खचय ३५०००० 

  जम्िा १०६७८००० 

 

 

       सिंचाइ िफय  
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 
१ सिंचाई पाईप खररद 900000 

२ ववसभन्न सिचाई योजनािा खचय गने ९००००० 

  जम्िा 1800000 

 

 
िरु्ािन िफय  

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ िौयय उजाय (िवै वडा कायायिय, स्वास्थ्य चौकी र गाउँपासिका कायायिय) ५२००००० 

२ ववद्यिुीय हाशजरी स्वास्थ्य चौकी २५०००० 

३ 
िफ्टवयर खररद/आवश्यक िोवाईि एप्ि/कम्प्यूटर/वप्रन्टर/फोटोकपी (पुजँीगि परािर्य) 
खचय 

१५००००० 

४ अशग्न सनयन्रर् उपकरर् (िवै वडा कायायिय, स्वास्थ्य चौकी र गा.पा.) ४००००० 

५ नागररक वडा पर ५००००० 

६ प जीकरर् असभिेख व्यवस्थापन 400000 

७ अविोकन अध्ययन भ्रिर् ४००००० 

८ राश् िय ववभसुि अिरसिंह थापा र िेना झागि गरुुङको नाटक प्रदर्यन ८००००० 

९ गाउँपासिकाको डकुिेन्िी ियार  ७००००० 

१० सिरानचोक गाउँपासिकाको िाँस्कृसिक िथा िासियक स्थानहरुको असभिेख ियार १५०००० 

११ िूचना िथा िंचार (रेसडयो काययक्रि, सिसडया प्रकार्न)  ७००००० 

१२ िूचना िथा िंचार (ववज्ञापन, रेसडयो /छापा ििाचार)  ५००००० 

  कुि जम्िा ११५००००० 
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       शर्क्षा 
क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

  प्रर्ािसनक खचय   

1 ववद्यािय िहायक (िेखापाि) १९५००० 

2 ववद्यािय कियचारी (का.ि.) ५९८००० 

3 बािकक्षा िहजकिाय (ECD) १०१४००० 

4 गाउँपासिका द्वारा स्थावपि (ECD) ८३२००० 

  जम्िा २६३९००० 

५ गाउँपासिका स्िरीय खेिकुद प्रसियोसगिा  ११००००० 

६ ववद्याियिा असिररक्त वक्रयाकिाप ३५०००० 

७ रै्शक्षक प्रदर्यनी ३००००० 

८ प्र.अ. अविोकन भ्रिर् ३००००० 

९ शर्क्षक, असभभावक िासिि (वव.व्य.ि.) ९००००० 

१० रै्शक्षक क्यािेन्डर सनिायर् २५०००० 

११ रै्शक्षक बिेुवटन प्रकार्न १००००० 

१२ कक्षा ८ परीक्षा र  सिकाइ उपिब्िी परीक्षा  ४००००० 

१३ ववद्यािय अनगुिन सनरीक्षर् २००००० 

१४ प्र.अ. वैठक िगायि, भेिा, गो् ठी २५०००० 

१५ SIP सनिायर् गो् ठी १५०००० 

१६ SEE र कक्षा 8 नसिजा ववश् िेषर् १००००० 

१७ रै्शक्षक िािाग्री सनिायर् िासिि ४००००० 

१८ स्थानीय पाठ् यक्रि सनिायर्को काययर्ािा र सनिायर् (िािाशजक/र्ारीररक) ३००००० 

१९ उत्कृट सिकाइ भएका ववद्यािय िथा शर्क्षक प्रोत्िाहन ४००००० 

२० िेखा र परीक्षा Software 400000 

२१ रै्शक्षक अनिुन्िान २००००० 

२२ ववद्याियिाई रै्शक्षक िािाग्री, खेि िािाग्री ३००००० 

२३ अिहाय िथा जेहेन्दार ववद्याथी छारवतृ्ती ३००००० 

२४ ववद्याियहरुिाई Soft Skill Technical िासिि २००००० 

२५ प्राववसिक ववद्याियिाई अनदुान ४००००० 

२६ स्काउट, रेडक्रि िगायि िंस्था िंचािन ब्यवस्थापन १००००० 

२७ गशर्ि ववषयको ििुार काययक्रि २५०००० 

२८ ववद्यािय फसनयचर खररद ६००००० 

२९ िािभृाषा कक्षा शर्क्षा अनदुान २००००० 

३० िािभृाषा/िदरर्ा शर्क्षा िंचािन अनदुान २००००० 
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३१ ववद्याियहरु िाई रै्शक्षक अनदुान (क्याम्पि ििेििाई) १२००००० 

३२ प्रिानाध्यापक िथा िहायक प्रिानाध्यापक  िासिक भत्ता ५११००० 

  जम्िा १३०००००० 

 

 

 

 

वडागि बजेट िफय  

       आ.ब. 2०76/077  को योजना वडा नं. 1 

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

  िडक   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ डाँडा गाउँ, कोजे देववस्थान िोटरबाटो नयाँ ियाक ५००००० 

२ खवुहस्वाँरा, किबोट हदैु िान्िफियर नयाँ ियाक  १५०००० 

३ गैरीगाउँ टोि गोरेटो बाटो २००००० 

४ चेपेखोिा सिम्िे दोबाटो गोरेटो बाटो २५०००० 

५ िकेनी डाँडा, डाँडा पासन गोरेटो बाटो १५०००० 

७ वडाको र्ाखा बाटो िरिफाई २५०००० 

८ िारापानी नेपाने वडा कायायिय स्िरोन् निी (नािा, वहिपाइप, वाि) १३००००० 

९ ववरौटा सभरसिङ स्िरोन् निी  १०००००० 

१० रागे िोटरबाटो सनिायर् ५००००० 

११ केरावारी दसिि टोि चेपेखोिा नयाँ ियाक ७००००० 

१२ झाँक्रीडाँडा िसिभन्ज्याङ िोटर बाटो ६००००० 

  जम्िा ५६००००० 

  भवन   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ वहिचिुी िवहिा ििूह बह ुउद्देशश्यय भवन सनिायर् (गाँउघर शक्िसनक) ५००००० 

२ िण् डिी िवहिा ििूह बह ुउद्देशश् यय भवन सनिायर् ५००००० 
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३ आरघरे िािदुावयक बािकक्षा सनिायर् ३७०००० 

४ वडा कायायिय भवन सनिायर् ३५००००० 

५ िािकन्या देवी िशन्दर पररिर सनिायर् ४००००० 

६ बौद्द गमु्बा भवन पररिर सनिायर् ७००००० 

७ सबरौटा बह ुउद्देश्यीय िािदुावयक भवन (गाँउघर शक्िसनक) ५००००० 

  जम्िा ६४७०००० 

  खानपेानी   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ कुप्रखेोिा खानेपानी योजना िियि १००००० 

२ शचिापानी खानेपानी िियि िम्भार २००००० 

३ िारापानी खानेपानी ट् याङ्की िियि १००००० 

४ नेपाने खानेपानी िियि िम्भार २००००० 

  जम्िा ६००००० 

  कृवष सिंचाई   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ खानीखोिा िेरा सिंचाई १००००० 

२ डनु् डरेु खोिा घोप् टे सिंचाई २००००० 

३ नेवारे खोिा काफिबोटे सिंचाई ६००००० 

  जम्िा ९००००० 

  प्रर्ािन िफय    

१ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनेट, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) 
३००००० 

२ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय १००००० 

३ वडा स्िरीय उत्कृ् ठ कृषक, ववद्यािय िम्िान ५०००० 

४ आसथयक िहायिा िथा अनदुान ५०००० 

५ िरिफाई काययक्रि १००००० 

६ ववववि काययक्रि (सिज, ल्होिार, िोनाि ल्होिार िथा ववसभन् न ददवर्हरु) १५०००० 

  जम्िा ७५०००० 

  ववद्यािय िफय    

क.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि 

१ वडा स्िरीय खेिकुद िथा िथा रै्शक्षक ििुार काययक्रि १५०००० 
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२ वडा स्िरीय प्रा.वव. खेिकुद ७०००० 

  जम्िा २२०००० 

  कुि जम्िा १४५४०००० 

  

 

      आ.व.2076/077 को योजना वडा नं. २ 

क्र.िं. गा.पा. िफय  योजनाको नाि रकि 

  िडक िफय    

१ िाके डाँडा- खिारी- िाकुरी बोट- घिीपानी िडक स्िरउन् निी १२००००० 

२ िाकुरीबोट-शझम्रके- खरीगाँउ- बौिेरा चेपेनदी १५००००० 

३ नयाँबजार- काउिेबटे्ट- केराबारी 600000 

४ कासिका िशन्दर- ओख्रसेन- सिम्िे 650000 

५ राम्चे - वहिचिुी पोखरी- कुवा गैरी 500000 

६ शचरेपोखरी- उपल्िोपाि- राम्चे- शचिाउन े 600000 

७ नयाँबजार- वडाकायायिय 800000 

  जम्िा ५८५०००० 

  भवन   

१ िनकािना िािदुावयक भवन सिउरेनी 700000 

२ शर्वपावयिी िािदुावयक भवन सिनघरे 400000 

३ बरु्द् सििन आिा ििाज घर 500000 

४ थािाजङु ििाज ििुार िािदुावयक भवन 500000 

५ िाकुरीबोट िािदुावयक भवन 300000 

६ दसिि बािगहृ िवहपिे 150000 

७ खिारी गाउँघर शक्िसनक (र्ियि अनदुान िँग िाझेदारीिा) 400000 

८ राम्चे िािदुावयक भवन  300000 

९ जिश्री िािदुावयक भवन शचिाउने 300000 

१० देववश्वारा िािदुावयक भवन 400000 

११ डाँडाकटेरी िािदुायीक भवन 200000 

  जम्िा 4150000 

  गोरेटो बाटो   

१ भोगटेनी- िवहपिे- थमु्का  150000 
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२ आरुबोट 150000 

३ पाि- वहिचिुी पोखरी  150000 

४ थािाजङु दसिि वस्िी- नयाँबजार- श्री आहाि भञ्ज्याङ िा.वव. 200000 

  जम्िा 650000 

  कुिो/सिंचाई   

१ ओख्रनेी सिम्िे पवहरे कुिो सनिायर् 100000 

२ ज्यासिरे फाँट कुिो िियि 100000 

३ कोप्र ेखोिा सिंचाई 70000 

  जम्िा 270000 

  खानपेानी िथा िरिफाई   

१ िनेश्वारा कोिबोटे खानेपानी 250000 

२ भेडीखकय  शचिाउन ेदसिि वस्िी खानेपानी 200000 

३ काटेश्वारा खानेपानी 200000 

  जम्िा 650000 

  कृषी   

१ अगवुा कृषक िम्िान काययक्रि 40000 

२ थािाजङु्ग कोरे्िी प्याकेज 80000 

३ उत्कृष्ट ब्याविावयक कृवष फिय अनदुान 150000 

४ इन्र कौरी देवी कृषक ििहु अिैची सिंचाई 200000 

  जम्िा 470000 

  यवुा, शर्क्षा िथा खेिकुद   

१ SEE पररक्षािा उत्कृष्ट छार/छारा िथा उत्कृष्ट शर्क्षक िम्िान 50000 

२ अपाङ्गिा िथा एकि िवहिा पररवारका ववद्याथीिाई छारवसृि 80000 

३ वडा स्िरीय प्रा.वव. खेिकुद प्रसियोसगिा 70000 

४ गा.पा.स्िरीय खेिकुद प्रसियोसगिा 70000 

५ सिरानचोक दरै्कप खेिकुद प्रसियोसगिा 150000 

६ गा.पा.िा.वव.स्िरीय असिररक्त वक्रयाकिाप 100000 

७ ECD ब्यवस्थापन शझम्रके िवहपिे िा.वव. 150000 

  जम्िा 670000 

  िरु्ािन िथा िंस्थागि ववकाि   

१ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय 120000 

२ असिथी ित्कार 120000 

३ उत्कृष्ट स्वास्थ्य स्वयि िेववका िम्िान काययक्रि 20000 

४ थािाजङु्ग िािदुावयक ववकाि केन्र एम्बिेुन्ि िंचािन 100000 

५ िवहिा सिज काययक्रि 30000 

६ जेष्ट नागरीक िम्िान 30000 
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७ ववद्यािय/ ििदुाय स्िररय वाि क्िब सनिायर् 25000 

८ फरक क्षििा भएकाहरु सबच खेिकुद प्रसियोसगिा 30000 

९ उद्दिशर्ि िवहिा िम्िान  काययक्रि(अन्िरावष्ट्रय नारी ददवि) 30000 

  जम्िा ५०५००० 

  कुि जम्िा १३२१५००० 

  

      आ.ब. 2076/077 को योजना वडा नं. 3 

क्र.िं. गा.पा. िफय  योजनाको नाि रकि 

  िडक िफय    

१ शघसिरे गाउँ फेदी िडक  २५०००० 

२ सनभारे चम्पाविी वढुुवा िडक २००००० 

३ पराजिुी गाउँ िोटर बाटो १५०००० 

४ खनाि गाउँ िोटर बाटो ९९००० 

५ वपपिडाँडा नविपरु िोटरबाटो २००००० 

६ हिी सनभारे ठाँडे हदैु र्हरे राईनि िोटरबाटो स्िरोन् निी १२००००० 

७ र्हरे झोिङु्गे पिु देशख बडुुवाफाँट नयाँ ियाक ३००००० 

८ सिन शचहाने िल्िटार हदैु वढुुवा फाँट िडक स्िरोन् निी ५००००० 

९ सिन शचहाने आपँवपपि हशस्पटि नयाँ ियाक ५००००० 

१० िकुुनडाँडा आहािे बरख िडक स्िरोन् निी ३००००० 

११ िापकोटा गाउँ कैचिपानी िडक स्िरोन् निी ३००००० 

१२ पराजिुी गाउँ, आहािे शर्खरज्योसि स्कुि हुँदै िारा चौिारा स्िरोन् निी ४००००० 

  जम्िा ४३९९००० 

  भवन िफय    

१ वस्नेि गाउँ ििदुावयक भवन २००००० 

२ आहािे िािदुावयक भवन ९९००० 

३ र्ावयजसनक र्ौचािय सनिायर् १५०००० 

४ हरीहर िशन्दर स्थानान्िरर् २००००० 

५ वडा कायायिय भवन सनिायर् ३५००००० 

६ दसिि ववकाि िथा वह ुउद्देशश् यय भवन  ८००००० 

७ अशजशजया दारुि उििु िदर्ाय भवन ५००००० 

  जम्िा ५४४९००० 

  खानपेानी   
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१ पवहरे सिस्ने खानेपानी योजना (एक घर एक िारा) ५००००० 

२ िाना गाउँ खानेपानी  १५०००० 

३ खनाि गाउँ खानेपानी ३००००० 

४ पात्िेपानी खानेपानी ५००००० 

५ िापकोटा गाउँ कैचिपानी कािढुङ्गे गाउँ (एक घर एक िारा) ९००००० 

६ सिस्ने ििु खानेपानी योजना १००००० 

७ फिेदी खानेपानी योजना १००००० 

  जम्िा २५५०००० 

  अन्य   

१ ददवा खाजा काययक्रि (िहेन्र सििा िा.वव.) ३२०००० 

२ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनेट, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) २००००० 

३ असिसथ ित्कार १५०००० 

४ उत्कृ् ठ कृषक, ववद्याथी िथा ववद्यािय िम्िान ५०००० 

५ असिररक्त वक्रयाकिाप खेिकुद १००००० 

६ ििय, िंस्कृसि िंरक्षर् र ववसभन् न ददवर्का काययक्रि १५०००० 

७ जे् ठ नागररक/अपाङ्ग काययक्रि ५०००० 

८ िरिफाई काययक्रि, िाग ुपदाथय, िादक पदाथय सनयन्रर् असभयान काययक्रि ८०००० 

९ अनगुिन िथा भ्रिर् भत्ता ११०००० 

  जम्िा १२१०००० 

  कुि जम्िा १३६०८००० 

 

 

 

      आ.ब. 2076/077 को योजना वडा नं. 4 

क्र.िं. गा.पा. िफय  काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 
  िडक िफय    

1 ि-िाना िडक िियि िथा स्िरोन् निी ३००००० 

2 खरीगाउँ िनु्चेकेडाँडा, गाउँपासिका ३००००० 

3 सिििाफेद िाझगाँउ बेिी चािडाँडा शचिापानी पिु िडक स्िरोन्निी ८००००० 

4 ििानेपाटी बाँसनयाटार सिििाफेद िडक स्िरोन्निी २००००० 

5 खेपवुा वफरवफरे िडक िडक स्िरोन्निी ३००००० 

६ ठूिाघर कागबेनी िडक िडक स्िरोन्निी ५००००० 
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  जम्िा २४००००० 

  प्रर्ािसनक खचय   

१ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनेट, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) 
३००००० 

२ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय १००००० 

  जम्िा ४००००० 

  यवुा िथा खेिकुद   

१ वडा स्िररय खेिकुद काययक्रि ५०००० 

  जम्िा ५०००० 

  िासँ्कृसिक िठ िशन्दर   

१ कागबेनी िशन्दर पररिर सनिायर् िथा िियि िंभार २००००० 

२ शर्वािय िशन्दर पररिर सनिायर् िथा िियि िंभार १५०००० 

  जम्िा ३५०००० 

  खानपेानी   

१ चोरकाटे वजार खानेपानी २००००० 

२ िल्िो कििवारी वनगाउँ खानेपानी २००००० 

३ राििाटे खानेपानी १००००० 

४ राि चे गैरा खानेपानी िियि ७५००० 

५ गैरीगाउँ खानेपानी िियि १००००० 

६ िथरेु खानेपानी ५०००० 

७ घिी गाउँ खानेपानी ५०००० 

८ कािोखोिा खानेपानी १५०००० 

९ वहवािी गाउँ खानेपानी २००००० 

१० खानेपानी िियि ३००००० 

  जम्िा १४२५००० 

  भवन सनिायर्   

१ थािडाँडा िािदुावयक भवन ३००००० 

२ िाझगाउँ िािदुावयक भवन ३००००० 

३ थमु्का िािदुावयक भवन ३००००० 

४ ििानपाटी भवन ४००००० 

५ कटुवाि िवहिा ििूह भवन िियि २००००० 

६ खेपवुा िवहिा िािदुावयक भवन ५००००० 

७ वडा कायायिय भवन सनिायर् ३९००००० 
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  जम्िा ५९००००० 

  सिंचाई   

१ कृवष कुिो िियि िंभार ३००००० 

२ कृवष प्रवर्द्यन काययक्रि ३००००० 

  जम्िा ६००००० 

  शर्क्षा िफय    

१ ददवा खाजा ब्यवस्थापन (िियविी, िवोदय, जनज्योसि) १५०००० 

  जम्िा १५०००० 

  सबसबि काययक्रि   

१ िवहिा सिज प्रसियोसगिा ५०००० 

२ वडा कायायिय बाट िंचासिि काययक्रि (उत्कृ् ट कृषक, ववद्याथी िथा ददविहरु) १००००० 

  जम्िा १५०००० 

  कुि जम्िा ११४२५००० 
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क्र.िं. गा.पा. िफय  काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

  िडक िफय    

१ िैदान नविपरु िडक स्िरोन् निी १२००००० 

२ शचरे पोखरी गाग्रडेाँडा िोटरबाटो (नािा) ३००००० 

३ भाििुारे शचरे भाँगे च्यानडाँडा नािा िथा वाि  ८००००० 

४ बोक्िीखोिा डाँडा गाउँ शचरे िोटरबाटो २००००० 

५ काप्रसे्वाँरा खहरेखोिा िोटरबाटो ३००००० 

६ िरन घाट िोटर बाटो ६०००० 

७ 

िाना िाना िडक (वराि भवन अपराई, कटहरवारी भट्टगाउँ, कासििाटी, च्यानडाँडा बराहथान 
हदैु िण् डिी स्कुि, बोक्िीखोिा च्यानडाँडा िािबोट, फौदर गाउँ िोटर बाटो, िल्िोपाि 
गाग्रडेा, वव.क.टोि िल्िोपाि) िरिफाई ४००००० 

  जम्िा ३२६०००० 

  गोरेटो बाटो िफय    

१ भाँगे गाग्रडेाँडा गोरेटो बाटो २००००० 

२ कटहर वारी सभर गोरेटो बाटो १५०००० 
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३ डाँडागाउँ सभरको गोरेटो बाटो १५०००० 

४ पािफाँट गोरेटो बाटो (िल्िो पाि) १५०००० 

  जम्िा ६५०००० 

  प्रर्ािसनक खचय   

१ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनटे, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) २५०००० 

२ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय १००००० 

३ वडा कप स्िरीय खेिकुद काययक्रि ७४४४५ 

४ िीज, ववसभन् न ददवि, ल्होिार िगायि ववववि काययक्रि १००००० 

५ वडा स्िरीय ववद्यािय खेिकुद काययक्रि ६०००० 

  जम्िा ५८४४४५ 

  यवुा िथा खेिकुद   

१ यूवा िथा बािवासिका खेिकुद (दौिरी ििूह) २००००० 

  जम्िा २००००० 

  िासँ्कृसिक िठ िशन्दर   

१ जिदेवी िशन्दर िंरक्षर् २००००० 

२ बाििहरी िशन्दर पररिर सनिायर् २००००० 

३ जिदेवी िशन्दर िंरक्षर् डाँडागाउँ ५०००० 

  जम्िा ४५०००० 

  खानपेानी   

१ िल्िोपाि खानेपानी योजना (एक घर एक िारा) ८००००० 

२ डम्बरे िारा िंरक्षर् ५०००० 

३ बोक्िीखोिा स्वास्थ्य चौकी खानेपानी २००००० 

४ स्वास्थ्य चौकी परुानो िारा िंरक्षर् १००००० 

  जम्िा ११५०००० 

  भवन सनिायर्   

१ जरेवर आिा ििूह भवन २००००० 

२ नागररक िचेिना भवन हररविे २५०००० 

३ हिुाक घर सनिायर् १००००० 

४ नेवार गठुी भवन २००००० 

५ िरन घाट ठाँटी सनिायर् १५०००० 

६ प्रसिभा आिा ििूह भवन (ख) जरेवर ३००००० 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

७ िगरिाथा आिा ििूह भवन िियि १००००० 

८ िाख देवव आिा ििूह भवन सनिायर् ५००००० 

९ काप्रसे्वाँरा आिा ििूह भवन ५००००० 

१० शचरे पोखरी िंरक्षर् ५००००० 

११ बराि िािदुावयक भवन ४५०००० 

१२ िासिगुरँाि आिा ििूह र्ौचािय सनिायर् भाँगे ५०००० 

१३ िण्डिी िा.वव. घेराबार २००००० 

  जम्िा ३५००००० 

  शर्क्षा िफय    

१ रै्शक्षक ििुार काययक्रि श्री िण् डिी िा.वव.  ५५५५५५ 

२ भरशर्िा - बाििहरी आिारभिू ववद्यािय ECD १ देशख ३ िम्ि ददवा खाजा २००००० 

  जम्िा ७५५५५५ 

  कुि जम्िा १०५५०००० 

 

 

      आ.ब. 2076/077 को योजना वडा नं. 6 

क्र.िं. गा.पा. िफय  काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

  िडक िफय    

१ खैरेनी वन काििेन ुहनिुान प्रा वव शचिाउनेगाउँ िडक ९००००० 

२ िान्नासन भञ्ज्याङ गैरा गाँख ुिडक ९००००० 

३ िहटार िानोटार बाँिपरु िडक ५००००० 

४ स्याउिी (झोिङु्गे पिु) देखी वनभोज स्थि  १००००० 

५ िाना िडक िियि िथा िरिफाई ३००००० 

  जम्िा २७००००० 

  गोरेटो बाटो   

१ वडा कायायिय नयाँिाघ ुिल्िो बजार गोरेटो बाटो सनिायर् 200000 

२ िल्िो गाँख ुगोरेटो बाटो 100000 

३ बाँिपरु गोरेटो बाटो 100000 

  जम्िा ४००००० 

  खानपेानी    

१ वासनयाटार खानेपानी योजना 50000 

२ अिरुोघारी खानेपानी योजना २००००० 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

३ एक घर एक िारा शचिाउने गाउँ खानेपानी योजना २५०००० 

४ स्वास्थ्य चौकी खानेपानी िियि िथा सनिायर् ५०००० 

  जम्िा ५५०००० 

  सिंचाई िथा कुिो िियि   

१ सिंचाई कुिो (शचिाउन ेगाउँ, डाँडे) 200000 

२ ठाडोखोिा आरुबोटे सिंचाई 150000 

  जम्िा ३५०००० 

  भवन सनिायर्   

१ बाँि ुस्ििृी भवन िियि िथा खोप केन्र सनिायर् ४००००० 

२ नयाँ िाघ ुप्रसिक्षािय सनिायर् 150000 

३ िावयजसनक र्ौचािय िहटार 150000 

४ िािदुावयक भवन र्ौचािय सनिायर् (िानोटार) 150000 

५ गैरा िािदुावयक भवन सनिायर् 150000 

६ प्रसिक्षािय भगर खोिा सनिायर् 200000 

७ बाँिपरु िािदुावयक भवन सनिायर् २५०००० 

८ खोप शक्िसनक भवन सनिायर् िहटार ४००००० 

९ गहृिक्ष्िी िािदुावयक अिरुो भवन 150000 

१० काििेन ुिािदुावयक अिरुो भवन 150000 

११ उददनढुङ्गा िािदुावयक भवन सनिायर् (क्रिागि) ३००००० 

१२ नयाँिाघ ुदसिि गठुी बहउुद्देशश्यय भवन ६००००० 

१३ नािरुक देवी आिा ििहु बहउुद्देशश्यय भवन पात्िे ६००००० 

  जम्िा ३६५०००० 

  खेिकुद िफय    

१ फटुवि िैदान गाँख ु 100000 

२ गैरा खेि िैदान 150000 

३ नयाँिाघ ुखेिकुद िैदान सनिायर् ३००००० 

४ वडा स्िरीय खेिकुद काययक्रि 100000 

  जम्िा 650000 

  िासँ्कृसिक िठ िशन्दर   

१ नािरुक िशन्दर पररिर िियि िथा िंभार ४००००० 

२ शर्व िशन्दर अिरुो सनिायर् 200000 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

३ गैरा कोइबो सनिायर् ४००००० 

  जम्िा १०००००० 

  प्रर्ािसनक खचय 
  

१ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनेट, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) २००००० 

२ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय १००००० 

३ िीज, िवहिा ददवि िगायि ववववि काययक्रि १००००० 

४ राश् िय ववभिुी अिरसिंह थापाको िासिक सनिायर् 150000 

५ ववद्याथी खाजा खचय १ देशख ५ िम्ि 600000 

  जम्िा ११५०००० 

  कुि जम्िा १०४५०००० 
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क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

  िडक   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ खहरे भिे गौथिी पाटा िडक स्िरोउन्निी (ग्रावेि िथा नािा सनिायर्) २१००००० 

२ ठाँटी भञ्ज्याङ आरुबोट िडक स्िरोउन्निी (ब्याक कवटङ िथा नािा सनिायर्) ९००००० 

३ 
सिम्िे भंगेरी झारगाँउ िारङ्गेखोिा पाटी भञ्ज्याङ िडक स्िरोउन्निी (ब्याक कवटङ िथा नािा 
सनिायर्) 

१०००००० 

४ बखेथाि िादी छेडा भञ्ज्याङ िडक सनिायर् (नयाँ ियाक) ७००००० 

५ िारङ्गीखोिा बखेथाि िडक सनिायर् (नयाँ ियाक) ३००००० 

६ केराघारी र्ाशन्ि चौिारा िडक स्िरोउन्निी (ब्याक कवटङ िथा नािा सनिायर्) ७००००० 

७ अकुय ि िादठिरेु राििाटे िोटरबाटो िियि २००००० 

८ 
िोटरबाटो िियि िम्भार िथा िरिफाई (अिरसिंह िागय, केराघारी पाटीभन्ज्याङ िथा वडाका 
रर्सनसिक िोटरबाटो) 

३५०००० 

९ शचन्डे ओतििे िडक नयाँ ियाक ४५०००० 

  जम्िा ६७००००० 

  गोरेटो बाटो   

१ गोहोरे, राििाटे, अकुय ि ििान घाट गोरेटो बाटो (र्ििय) २००००० 

२ गाउँघर शक्िसनक देशख स्कुिडाँडा (चन्रोदय गोरटो बाटो (र्ििय) १००००० 

३ थाङ्ने देखी िाङ्दी खोिा िम्ि गोरेटो बाटो २००००० 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

  जम्िा ५००००० 

  
भवन 

  

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ पररयार वस्िी वकररया घर सनिायर् (ि् ट) १५०००० 

२ वडा कायायिय पर्द्सि भवन िियि  ३००००० 

३ सिम्िे बह ुउद्देश्यीय िािदुावयक भवन (ि् ट सनिायर्) ४००००० 

४ िप्िे बह ुउद्देश्यीय िािदुावयक भवन सनिायर् (५० प्रसिर्ि जनश्रिदान) ५००००० 

  जम्िा १३५०००० 

  िावयजसनक र्ौचािय   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ अकुय ि िावयजसनक र्ौचािय १५०००० 

 2 खहरे िावयजसनक र्ौचािय १५०००० 

 3 केराघारी प्रसिक्षािय १००००० 

  जम्िा ४००००० 

  
खानपेानी 

  

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ शचउरीभीर खानेपानी (एक घर एक िारा) २००००० 

२ भंगेरी सिम्िे परुानो िारा िंरक्षर् १५०००० 

३ गरुुङ पिेरो िंरक्षर् ५०००० 

४ थरी गाउँ पिेँरो िंरक्षर् ५०००० 

५ काप्र ेपिेँरो िंरक्षर् ५०००० 

  जम्िा ५००००० 

  
कृवष सिंचाई 

  

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ वस्नेि थापा कुिो िियि १००००० 

२ भािाजङु भंगेरी कुिो िियि १००००० 

३ िप्िे कुिो िियि िंभार १००००० 

४ कागिे खोिा वटिरेु गैरीगाउँ कुिो सनिायर् २००००० 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

  जम्िा ५००००० 

  खेिकुद िैदान   

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ बडारे रंगर्ािा िैदान िियि िंभार ३००००० 

२ ईसिि पोखरी खेि िैदान १००००० 

  जम्िा ४००००० 

  िासँ्कृसि िंरक्षर् िफय    

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

१ सबरािे झ्याि िशन्दर िियि १००००० 

२ कुसिजङु देवीस्थान पररिर सनिायर् िथा िंभार ३००००० 

३ दारेगौडा गमु्बा सनिायर् ६००००० 

४ कासिका िशन्दर चिुी डाँडा (अिरुो सनिायर्) २००००० 

५ पाण् डे ठाँटी सनिायर् पाटी भन्ज्याङ २००००० 

  जम्िा १४००००० 

  प्रर्ािन िफय    

१ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनेट, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) 
३००००० 

२ अनगुिन िथा भ्रिर् खचय १००००० 

३ 
वडा कायायिय बाट िंचासिि काययक्रि ( उत्कृ् ट कृषक, ववद्याथी, वडा स्िरीय खेिकुद, 

असिररक्त काययक्रि िथा ददविहरु) 
५०००० 

४ िरिफाई काययक्रि १००००० 

५ जे् ठ नागररक िथा बािक्िव काययक्रि १००००० 

६ अल्पिंतियक बराि ििदुाय ५०००० 

  जम्िा ७००००० 

  ववद्यािय िफय    

क्र.िं. काययक्रि/योजनाको नाि रकि 

१ ववद्यािय खाजा काययक्रि ( १ देशख ३ कक्षा िम्ि) २५०००० 

  जम्िा २५०००० 

  कुि जम्िा १२७००००० 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 
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क्र.िं. गा.पा. िफय  काययक्रि/योजनाको नाि रकि रु. 

  िडक िफय    

१ िनिार कृ् र् िशन्दर भि सनयन्रर् १००००० 

२ िारापानी गढी कोट िोटर बाटो २००००० 

३ गोपाि डाँडा ििान घाट िोटर बाटो २००००० 

४ जौवारी डाँडा अंिेरी जाने गोरेटो बाटो २००००० 

५ ब्याखकय , पाउदरुखकय  िोटर बाटो १४००००० 

६ िाङ्दी वेर्ी पाउदरुखकय  िोटर बाटो ९००००० 

७ टोड्के, खप् टे िडक नयाँ ियाक १०००००० 

८ भण् डारे झके्र िडक नयाँ ियाक १५०००० 

९ शचप्िेटी किदङु िडक नयाँ ियाक ४००००० 

१० शचप्िेटी िाङ्दी िडक स्िरोन् निी ५००००० 

११ बिेख ुफुकेडाँडा िडक नयाँ ियाक ५००००० 

१२ शचउरीबोट खिुािगाउँ िोटरबाटो २५०००० 

१३ वडाको र्ाखा बाटो िरिफाई २००००० 

१४ थानीथानबाट उच्च िा.वव. जाने बाटो 185000 

  जम्िा ६१८५००० 

  प्रर्ािसनक खचय   

१ 
वडा कायायिय िंचािन र िेवा खचय (िारा, ववजिुी, टेिीफोन, ईन्टरनेट, ईन्िन, िियि िम्भार, 

कायायिय िािान, असिसथ ित्कार, घरभाडा) ३००००० 

२ अनगुिन िथा भ्रिर् भत्ता १००००० 

३ अविोकन भ्रिर् १००००० 

४ वडा स्िरीय खेिकुद काययक्रि १००००० 

५ ववद्यािय असिररक्त काययक्रि ५०००० 

६ िीज, ववसभन् न ददवि, ल्होिार िगायि ववववि काययक्रि १००००० 

७ झके्र िवहिा ििहु कुटासन वपिानी सिि खररद ५०००० 

८ जौबारी क्याम्पि पवहरो सनयन्रर् २००००० 

९ िारापानी प्रा.वव.कम्प्यूटर खररदको िासग  ५०००० 

१० जनेचिना यूवा क्िव 25000 

११ शचप्िेटी जनज्योसि िा.वव. िाई अनदुान 200000 

१२ वफनािटार खेिकुद िैदान सनिायर् 350000 
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  जम्िा १६२५००० 

  िासँ्कृसिक िठ िशन्दर   

१ थानीिाई िशन्दर सनिायर् िल्िो वफनाि २५०००० 

२ अवहंिावादी ठोटनेरी गमु्वा (र्ौचािय सनिायर्) ३००००० 

३ पाल्िेन गमु्वा (र्ौचािय सनिायर्) ३००००० 

  जम्िा ८५०००० 

  कृवष सिंचाई   

१ िनिार कुिो िियि १००००० 

२ वािपानी िारा कुवा िियि २००००० 

३ वफनािटार अड सिंचाई ५००००० 

  जम्िा ८००००० 

  भवन सनिायर्   

१ उिरुङ िािदुावयक भवन (अिरुो) २५०००० 

२ नयाँगाउँ िािदुावयक भवन (अिरुो) ३००००० 

३ वफनाि (िासथल्िो) िािदुावयक भवन सनिायर् ४००००० 

४ नव आदर्य बहउुद्देर्ीय भवन (अिरुो) ३००००० 

५ ब्याखकय  दसिि वस्िी भवन सनिायर् ४५०००० 

६ वडा कायायिय िस्ट सनिायर् ८००००० 

७ जनजािी भवन सनिायर् ३००००० 

८ िािीगरुाि िवहिा बह ुउद्देशश् यय भवन, िाङ्दी (गाउँघर खोप शक्िसनक ििेि) ५००००० 

९ िरान घाट ठाँटी प्रसिक्षािय ३००००० 

१० गरुुङ च्यानडाँडा ठाँटी प्रसिक्षािय (िाववक वडा नं. ६) ३००००० 

११ थानीथान िि सनिायर् ५५०००० 

१२ ववपि आश्रय स्थि सनिायर् िन्िार ८०००० 

१३ गाउँघर शक्िसनक सनिायर् झके्र 300000 

  जम्िा ४८३०००० 

  खानपेानी िथा सिंचाई   

१ िाङ्दीवेिी खानेपानी िियि 150000 

२ भण् डारे खानेपानी िियि १५०००० 

३ िीिादेवी खानेपानी िियि १५०००० 

४ शचउरोबोट खानेपानी िियि १५०००० 

५ िारा पानी िारा िियि १५०००० 

६ ब्याखकय  दसिि वस्िी खानेपानी 50000 

७ िानो िारा िियि 100000 

  जम्िा 900000 
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  कुि जम्िा १५१९०००० 

 
 

११ यिै आ.ब. देखी गाउँपासिका सभर ब्यविाय गरी िथा िेवा गरी देहायका ववषय िथा क्षेरहरुिा उत्कृष्ठ हनु िफि 
िथा निूना कृषक, ब्यक्ती, िंस्था, ििूह, कम्पनी वा उपभोक्ता िसिसिका पदासिकारीहरुिाई नगद परुस्कार िवहि 
िम्िान गने सनर्यय गररयो। 

1. फिफुि खेसि गने उत्कृष्ठ कृषक  

2. गाई वा भैिी पािन गने गने उत्कृष्ठ कृषक 

3. वाख्रा पािन गने उत्कृष्ठ कृषक  

4. िगुरु वुंगर पािन गने उत्कृष्ठ कृषक  

5. िौरी पािन गने उत्कृष्ठ कृषक 

6. िरकारी खेिी गने उत्कृष्ठ कृषक 

7. कुखरुा पािन गने उत्कृष्ठ कृषकहरु िथा ब्यविायी 
8. एि ई ई पररक्षािा उच्च शजवपए िवहि िेरै ववद्याथीहरु उशत्तर्य गराउने िािूदावयक ववद्यािय 

9. गाउँपासिकाको उत्कृष्ठ िहकारी िंस्था 
10. उत्कृष्ठ उपभोक्ता िसिसि 

11. गाउँपासिका सभरका उत्कृष्ठ कियचारी 
12. िवै भन्दा िेरै कर वझुाउने करदािा 

१२ गाउँ काययपासिकाको प्रर्ािसनक कायायियिा काययरि कियचारीहरुिाई उच्च िनोविका िाथ काि गनय उत्प्ररेरि गनय 
कायायियको काििे काजिा खवटएको अविीिाई ििेि रुजू हाशजर िानी कम्िीिा 80 प्रसिर्ि रुज ु हाशजर हनुे 
कियचारीिाई िासिक रु 3000/- (अक्षरुपी सिन हजार िार) खाजा खचय उपिब्ि गराउने सनर्यय गररयो।  

१३ क) िंशघय िथा प्रदेर् कानून विोशजि कियचारीहरुको पदपूसिय नहदुाँ िथा गाउँ िभाको एवं काययपासिकाको सनर्यय 
बिोशजि िावयजसनक िूचाना प्रकाशर्ि गरी आवश्यक कियचारी पदपूिी नभए िम्िको िासग कायायियको सनयसिि 
कािकाज िम्पादनका िासग िाववक देखी सिरानचोक गाउँपासिकािा सनयूक्ती भई करारिा काययरि रहेका िपशर्ि 
अनिुारका कियचारीहरुिाई सिसि २०७7 अिार ििान्ि िम्िको िासग िम्वन्िीि पदिा स्थाई कियचारी िरुवा वा 
नयाँ पदस्थापन भई आएिा स्वि पद िकु्त हनुे गरी िवपर्िको िेवा िथा िवुविा उपिब्ि गराउने गरी करार अविी 
थप गरी सनरन्िरिा ददने सनर्यय गररयो ।िाथै आ.ब. २०७५/०७६ िा िपशर्ि अनिुारका कियचारीहरुिे खाईपाई 
आएको ििव भत्ता एवं अन्य िवुविा वापिको खचय अनिुोदन गने सनर्यय गररयो। 

िपशर्िः 

सि.नं. नािथर सनयूक्ती पाएको पद 
िह 

सनयूक्ती सिसि ििव 
पोर्ाक 

खचय 
चाडपवय 

खचय कैवफयि 

१ अििृ वस्िी ईशन्जसनयर  ६ 2074/09/26 ३०५०० १०००० ३०५००   

२ अनन्ि पाण्डे िव. ईशन्जसनयर 5 2074/10/02 23500 १०००० 23५००  

3 टेक बहादरु राना ि.क.अ. 4 2075/02/16 22170 10000 22170 2000 ि.भ. 

4 दगुाय प्रिाद पोखरेि वडा िहायक - 2053/02/09 16500 १०००० 16500   

5 गोपीिाि बस्िेि वडा िहायक - 2053/02/09 16500 10000 16500  

6 गरे्र् बहादरु असिकारी वडा िहायक - 2053/02/09 16500 10000 16500  

7 सबन्द ुपाण्डे िािाशजक पररचािक - 2071/04/01 12000 10000 12000 शज.ि.ि. 

8 र्कुन्ििा शघसिरे िािाशजक पररचािक - 2071/04/01 12000 १०००० 12000 शज.ि.ि. 



 
सिरानचोक गाउँपासिकाको पाँचौ गाउँिभा २०७६/०७७  नीसिगि सनर्णय वजेट िथा कायणक्रम 

9 होिराज िल्ि िािाशजक पररचािक - 2070/04/01 12000 १०००० 12000 शज.ि.ि. 

10 िंसगिा िापकोटा िािाशजक पररचािक - 2070/04/01 12000 १०००० 12000 शज.ि.ि. 

11 सनियिा रेग्िी िािाशजक पररचािक -  10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

12 नानिुाया ढकाि िािाशजक पररचािक -  10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

13 कििा बोगटी िािाशजक पररचािक -   10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

14 कोवपिा पाण्डे िािाशजक पररचािक -  10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

15 िक्ष्िी शे्रष्ठ िािाशजक पररचािक -  10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

16 िाििुाया ढकाि िािाशजक पररचािक -  10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

17 शर्िा दवाडी िािाशजक पररचािक -  10000 १०००० 10000 ि.ि.बा.का. 

18 राि कृ्र् भजेुि हल्का िवारी चािक - 2075/09/16 18340 १०००० 18340 2000 ि.भ. 

19 शजि बहादरु बाँसनया कायायिय िहयोगी - 2065/07/21 12000 १०००० 12000   

20 पावयिी शे्रष्ठ कायायिय िहयोगी - 2074/04/01 12000 10000 12000  

21 रं्करिर्ी गरुुङ कायायिय िहयोगी - 2074/04/22 12000 10000 12000  

22 िोदनाथ रेग्िी कायायिय िहयोगी -  12000 १०००० 12000   

23 िोक बहादरु शे्रष्ठ कायायिय िहयोगी - 2053/01/04 12000 १०००० 12000   

24 िजुन बराि कायायिय िहयोगी - 2074/04/22 12000 १०००० 12000   

25 िक्ष्िर् पाण्डे कायायिय िहयोगी - 2064/02/20 12000 १०००० 12000   

26 रािनाथ पराजिुी कायायिय िहयोगी -  7500 १०००० 7500   

27 ववर बहादरु गरुुङ कायायिय िहयोगी -  7500 १०००० 7500   

28 िन बहादरु गरुुङ कायायिय िहयोगी -  7500 १०००० 7500   

29 ददि बहादरु बजगाई कायायिय िहयोगी -  7500 १०००० 7500   
 

ख) पर् ुिथा कृशर् िफय का एक गा.वव.ि. एक प्राववसिकको रुपिा करारिा सनयशुक्त भएका प्राववसिक कियचारीहरुको 
हकिा कृवष िथा पर्पुन्छी ववकाि िन्राियिे उपल्बि गराउने ििब रकि बिोशजि हनुे र ििब रकि उपल्बि 
नगराएिा गि आ.व.को ििब रकििाई सनरन्िरिा ददने सनर्यय गररयो। 

ग) स्वास्थ्य िेवाको पदिा करारिा रहेका कियचारीहरुको हकिा िाि ृिथा नव शर्र् ुस्याहार अन्िगयिका अ.न.िी.को 
ििब रु 22170/- कायि गने सनर्यय गररयो। 

घ) गाउँ काययपासिकाको कायायियिा रहेका ववसभन्न र्ाखाबाट आफ्नो र्ाखाको शजम्वेवारी कायायन्वयन गनय टेसिफोन 
िाफय ि ििन्वय िम्पकय  गनुय पने र कायायियिा टेसिफोन िवुविा नभएको हुँदा प्रत्येक र्ाखािाई िासिक रु 500/-
(अक्षरुपी पाँच िय िार) िंचार खचय उपिब्ि गराउने सनर्यय गररयो। 

ङ) िंशघय िरकार वा प्रदेर् िरकारिे थप िवुविा प्रदान गने गरर व्यवस्था गरेिा िोही बिोशजि र नगरेको 
अवस्थािाि गाउँकाययपासिकाको सनर्यय बिोशजि ववद्यािय कियचारी (िेखापाि र कायायिय िहयोगी)हरुिाई िासिक 
रु.1000/- बािकक्षा िहजकिायहरुिाई िासिक रु.2000/- िथा शर्क्षा िेवािा काययरि प्रिानाध्यापक र िहायक 
प्रिानाध्यपकहरुिाई प्रिानाध्यापक र िहायक प्रिानाध्यापक व्यवस्थापन काययववसि 2076 बिोशजि पदभार ग्रहर् गरे 
पसछ िपशर्ि बिोशजि थप भत्ता रकि प्रदान गने सनर्यय गररयो । 
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िपशर्ि 

क्र.ि. िह प्रिानाध्यापक िहायक प्रिानाध्यापक कैवफयि 

१ आिारभिु १-३ 200/- 100/-  

२ आिारभिु १-५ 300/- 150/-  

३ आिारभिु १-८ 500/- 250/-  

५ िाध्यासिक १-१० 1000/- 500/-  

६ िाध्यासिक १-१२ 15000/- 700/-  

 

ङ) कियचारीको ििबको सबषयिा अन्य कुनै आसथयक दावयत्व सिजयना हनुे सनर्यय गनुय पने आवश्यकिा परेिा 
काययपासिकािे सनर्यय गरे बिोशजि हनुे गरी काययपासिकािाई अशतिियारी ददने सनर्यय गररयो।  

१४ सिरानचोक गाउँपासिकाको खचयको िापदण्ड िम्बन्िी काययवविी र ििपरुक कोष िंचािन िथा व्यवस्थापन काययववसि 
2076 पाि गने सनर्यय गररयो। 

१५ िन्यवाद िथा विाई ज्ञापन िम्बन्ििा  

क) गण् डकी प्रदेर् िरकारिे गोरखाको शजल्िाको ९ वटा स्थान पययटकीय गन्िब्य घोषर्ा गने िन्दभयिा नेपाि 
एवककरर्को ऐसिहासिक गढी सिरानचोक कोट र श्रीनाथिण् डिी ििेि पययटकीय गन्िव्य घोषर्ा भएको हुँदा उक्त 
घोषर्ा हनु ुभन्दा अगावै सिसि 2075 फागनु िवहनािा सिरानचोक गाउँपासिकाको अनरुोििा गोरखा शजल्िा शस्थि 
रहेको नेपािी िेनाको रर्सिंह दि गर् एक हप् िा िम्ि सिरानचोक कोट पररिर िरिफाई असभयानिा जटेुको 
बखि गोरखा शजल्िा शस्थि रहेका ववसभन् न िंचार िाध्यििे उक्त काययको प्रचार प्रिारिा खेिेको अहि भसूिका 
िगायि िम्पूर्य जनप्रसिसनसि, स्थासनय िहानभुाव एवं ििदुायिा आिाररि िंघ िंस्थाहरुको ववशर्श् टकृि िरिहयोग 
भएकोिे प्रदेर् िरकारिे सिरानचोक कोट र श्रीनाथिण् डिी िाई पययटकीय गन्िब्य स्थि घोषर्ा गरेकोिे 
सिरानचोक गाउँपासिकाको िफय बाट यि गाउँिभािा गोरखा शजल्िा शस्थि रहेको रर्सिंह दि गर्, गर्पिी चन्दन 
सिं थापा, गोरखािी िंचार जगि, प्रदेर् िरकार िगायि िम्पूर्य िरोकारवािा पक्षहरुिाई हाददयक िन्यवाद ज्ञापन 
गदयछ । 

ख) गोरखा शजल्िा स्िरीय रा् िपसि रसनङ सिल्ड खेिकुद प्रसियोसगिािा सिरानचोक गाउँपासिकाको िफय बाट िहभागी 
खेिाडीहरुिे ६ स्वर्य, ६ कास्य र ६ रजि पदक शजत् न िफि भई रा् िपसि रसनङ सिल्ड ववजेिा हनु िफि 
भएकोिा उक्त सबजेिा खेिाडी ववद्याथीहरु िथा िहभागी खेिाडी ववद्याथीहरु, वडा नं. 2, ४ र 6 का अध्यक्ष, 
क्रिर्  ज्ञानेन्र गरुुङ, ददपक हिाि र नारायर् दानी,  वडा नं. ३ का िदस्य श्री जयकृ् र् ढकाि, शर्क्षा र्ाखा 
प्रिखु श्री ज्ञानेन्र पोखरेि, प्र.अ. एवं शर्क्षक श्री भोजराज कोइरािा, श्री कृ् र् न्यौपान,े श्री रािकाजी शे्र् ठ, श्री 
कटक बहादरु खरी, श्री बषाय ढकाि, श्री केर्र सिंह वस्नेि र िसुििा वस्नेि िगायि अन्य िम्पूर्य िरोकार 
पक्षिाई िन्यवाद ज्ञापन गदयछ । 

ग) काठिाण् डौं रहेर सिरानचोक गाउँपासिकाको हरेक गसिववसििाई िहयोग पगु्ने गरी िरकारी िथा गैर िरकारी 
सनकयहरुिा गई ििन्वय गने, गाउँपासिकाको काठिाण् डौंिा हनुे हरेक काययक्रि िाई िफििािा पयु याउनको 
सनशम्ि सनरन्िर िहयोग गनुयहनु े ब्यशक्तत्व श्री िोदराज पाण् डे र परकार श्री राज ु सियािाई ििेि िन्यवाद ज्ञापन 
गदयछ । 

१६ गाउँपपासिकाको केन्र सनिायरर् गने िम्बन्िािा गाउँिभाका िम्पूर्य िदस्यहरु िँग छिफि गने, ववसभन्न पाटीहरु िँग 
छिफि गरी िहिसि कायि गने कायय बाँकी रहेकोिे िो िहिसि भएपछी यिै गाउँिभाको  कुनै सिसििा िचुना गरी 
केन्र सनिायरर् कायय टुङ्ग्याउने सनर्यय गररयो। 

१७ िंशघय िरकार, प्रदेर् िरकार, ववसभन्न िंघ, िंस्था एवं दाि ृ सनकायबाट िगानी गने प्रत्याभसूि प्रा्त  भएिा िगानीको 
िागी िपसिि बिोशजिका योजना सिफाररि गने सनर्यय गररयो। 
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िंशघय/प्रदेर् स्िररय िडक  

१ 11 वकिो बारपाक िडक (भिुणु्डी खोिा चोरकाटे, जरेबर, नयािँाघँ ुबजार, िहटार, खहरेबजार, झोिङु्गग ेडाडँा, भािसु्वारँा, 
सबरािे झ्याङ, केराघारी, अकुय ि, वफनािटार, गोपािे डाडँा) 

२ िध्य पहाडी िोकिागय (भिुणु्डी खोिा चोरकाटे, जरेबर, नयािँाघँ ुबजार, िहटार, खहरेबजार, िियविी िोटरवेि पिु) 
३ रव्यर्ाह राजिागय  (पात्िेपानी, हिी, शचउरीबोट, थमु्की, भाििुारे, शचरेपोखरी बजार, थािाजङु्गनयाबजार, ठुिोस्वारा, शचिाउन,े 

शचप्िेटी, नयागाउ, िारापानी, चैनपरु बिेख,ु सिििीडाडा) 
४ दिुपोखरी पययटन िागय (बदरडाडँा, घरेु, िल्िटार, पाण्डेबेर्ी, गाडखोररया, ओख्रनेीसिम्िे, श्रीचौर, केराबारी , नपेान,े आिदङु, 

भीरसिङ, अशजरकोट दिुपोखरी) 
५ िनास्ि ुिागय (चोरकाटे, छोप्राक िैदान, कटहरे, थमु्की, भाििुारे ) 

 

सिरानचोक िध्यिागय 
१ शचरेपोखरी, पात्िे नाम्रङु गाँख,ु सिम्िे हाउडी टोि, भगेरी झारगाँउ, वडा काययिय, उपल्िो गोहोरे, िाङदी वेर्ी, पाउँदरु खकय , 

जौबारी नयाँ ियाक, (सि.गा.पा. ८, ७, ६ र ५) 
२ नयाँचौिारा, िाझगाउबेर्ी, थािपाटा, आरुबोटे, वफरवफरे, करङखोिा, िािबोट, हिी, जािनुेबेर्ी ,शझम्रके, भोगटेनी, ओखरेनीसिम्िे 

दिुपोखरी िागय जोडने िोटरबाटो  (सि.गा.पा. ४,५,३ र २) 
 

िडक िफय  
क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 िारापानी, घनाछाप, नेपान,े ववरौटा, िासथल्िो सभरसिङ, िल्िो सभरसिङ, चेपे नदी जोडने िोटरबाटो सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 घनाछाप, डाडा गाउ, केराबारी र्वहदचौिारा,िोटरबाटो सि.गा.पा.-1, केराबारी 
3 श्रीनाथ िण्डिी, राम्चे, थािाजङु्गनयाबजार, थािडाडा, घिीपानी, िाकुरीबोट, शझम्रके, खनािथोक, 

बक्िेराघाट  चेपेनदी िोटरबाटो  
सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

4 िाकेडाडा, पािफाट, खिारी, घिीपानी, िवहपिे, सिउरेनी, सिनघरे, काउिे िोटरबाटो सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

5 बढुीखोिा, शघसिरेगाउ, हिी, नेवारे, ठाडे हदैुर्हरे चेपेखोिा राइनाि जोडने िोटरबाटो सि.गा.पा.-3, हिी 
6 िकुुण्डाडा, पराजिुीगाउ, केउरेपानी, घरेु सडही हदैु खारखोिा दोभान चेपे जोडने िोटरबाटो सि.गा.पा.-3, हिी 
7  सिििफेद, िाझगाउबेर्ी, चािडाडा, शचिापानीपिु भिुणु्डेखोिा जोडने िोटरबाटो सि.गा.पा.-4, छोप्राक 
8 जरेवर, शझििडाडा,च्यानडाडा, छोप्राक िैदान, र्वहदगेट, बोक्िीखोिा,हररविे, अिराई, नविपरु 

हदैु हिी भज्याङ्गजोडने िोटरबाटो 
सि.गा.पा.-५, छोप्राक 

9 ििेुखोिा, दानीगाउ, गाँख,ु नािरुङ, पात्िे, शचरेपोखरी —सिरानचोक  चक्रपथ, जोडने िोटरबाटो सि.गा.पा.-6, गाँख ु
10 खैरेनीवन, काििेन ु स्कुि, शचिाउने गाउँ हनिुान प्रा .वव. , बािपरु, िन्नानी भज्याङ्ग, गैरागाउँ, 

िासथल्िो गाँख ु जोडने िोटरबाटो 
सि.गा.पा.-6, गाँख ु

11 अिरसिहिागय - झोिङु्गे डाडा, भिे, गाथिीपाटा, सिम्िे गरुुङ्गगाउँ, पारकुना, भंगेरी, झारगाउँ, 

िादीखोिा, ठाटी भज्याङ्ग, आरुबोट शचप्िेटी िोटरबाटो  
सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

12 केराघारी, काप्र,े र्ाशन्िचौिारा, बडारे, उपल्िोगोहोरे, पाण्डेगाउ, वडाकायायिय, थाङने, कुिगाउँ, ठाटी 
भज्याङ्ग िोटरबाटो  

सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

13 जौबारी,पाउदरुखकय , िाङदीबेर्ी, िाङदी, िगरगाउ, उिरुङ्ग, शचप्िेटी िोटरबाटो   सि.गा.पा.-8, जौबारी 
14 गोपािे डाडा, िन्िार, जौबारी, िल्िो वफनाि, िासथल्िो वफनाि, कािीिाटी, चैनपरु िोटरबाटो सि.गा.पा.-8, जौबारी 
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िोटरेवि/झिङु्ग ेपिु िफय  
क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 सभरसिंह चेपेखोिा िोटरेवि पिु सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 िादीखोिा िोटरेवि पिु सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

3 खारखोिा झिङु्गे पिु सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

4 बक्िेरा घाट चेपेनदी झोिङु्गे पिु सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 
5 कागेपानी िोटरबाटो पक्की पिु  सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

6 चोरकाटे वेनीखोिा )गो.न.पा (.झोिङु्गे पिु  सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

 

सिंचाई 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 डण् डरे खोिा पचँिरेु ज्यासिरे हुँदै आन्िरे सिंचाई योजना सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 खहरेखोिा सिंचाई योजना सिरचौर सि.गा.पा.-1, केराबारी 
3 डण् डरेुखोिा बाट बोजेनीफाँट सिंचाई योजना सि.गा.पा.-1, केराबारी 
4 वढुवा फाँट सिंचाइ योजना सि.गा.पा.-3, हिी 
5 िल्िटार सिशफ्टङ सिंचाइ योजना सि.गा.पा.-3, हिी 
6 खारोखिा काउिे गाउँ हिी भन्ज्याङ सिंचाई योजना सि.गा.पा.-3, हिी 
7 दरौदी नदद सिफ्टीङ गरी सििि फेद ट् याङ्की स्थापना गरी खानेपानी र सिंचाई व्यवस्थापन  सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

8 भिुणु् डी जिािार सिंचाई आयोजना सि.गा.पा.-4, छोप्राक 
9 िल्िोपाि फाँट सिंचाई योजना सि.गा.पा.-५, छोप्राक 

10 भाँगेफाँट सिंचाई योजना सि.गा.पा.-५, छोप्राक 

11 िािबोट फाँट सिंचाइ योजना सि.गा.पा.-५, छोप्राक 

12 जरेवरफाँट सिंचाइ योजना सि.गा.पा.-५, छोप्राक 
13 िहटार सिंचाई योजना िािसबिे फाँट सि.गा.पा.-6, गाँख ु
14 जरेवरफाँट सिंचाई योजना सि.गा.पा.-6, गाँख ु
15 िल्िो गोहोरे सिंचाई योजना सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

16 िादीखोिा झारगाउँ िप्िे भँगरे सिंचाई योजना सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 
17 जौवारी िहिी सिंचाई योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
18 वफनािटार सिंचाई योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
19 िाङ्दी सिंचाई फाँट योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 

 

 

कृवष 
क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 कफी खेिीको पकेट सबस्िार सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 अिैची पकेट क्षेरको ववस्िार सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

3 वकवी  /असम्रिो खेिीको सबस्िार  सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

4 वेिौििी िरकारी खेिी  सि.गा.पा.-3, हिी 
5 चेपे करीडोर िाछा पकेट क्षेर सि.गा.पा.-3, हिी 
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6 कुखरुा िथा पर् ुपकेट क्षेर सि.गा.पा.-3, हिी 
7 चोरकाटे शर्ि भण् डारर् केन्र सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

8 कफी पकेट क्षेर सनिायर् सि.गा.पा.-5, छोप्राक 
9 अिैची पकेट क्षेर सनिायर् सि.गा.पा.-५, छोप्राक 

10 वेिौििी िरकारी खेिी पकेट क्षेर सि.गा.पा.-6, गाँख ु

11 िाछा पकेट क्षेर ववस्िार सि.गा.पा.-6, गाँख ु

12 कवफ पकेट क्षेर ववस्िार सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

13 अिैची पकेट क्षेर ववस्िार सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

14 कागिी खेिी ववस्िार सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

15 वेिौििी िरकारी खेिी सि.गा.पा.-8, जौबारी 
16 कवफ पकेट क्षेर ववस्िार सि.गा.पा.-8, जौबारी 

 

 

भवन 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 १ नं  .वडा कायायिय केरावारीको भवन सनिायर्  सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 स्वास्थ्य कायायिय सि.गा.पा.-1, केराबारी 
3 िारापानी अस्थायी प्रहरी पो् टका  भवन सनिायर् सि.गा.पा.-1, केराबारी 
4 वडा कायायिय भवन  सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

5 स्वास्थ्य चौकी भवन  सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

6 प्रहरी चौकी सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

 

खानपेानी 
क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 सभरसिंह सिफवटङ खानेपानी योजना सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 खिारी खानेपानी एक घर एक िारा योजना सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

3 पािखोिा छरछरे खानेपानी योजना सि.गा.पा.-5, छोप्राक 
4 उददन ढुङ्गा नािरुङ पात्िे खानेपानी योजना सि.गा.पा.-6, गाँख ु

5 िहटार खानेपानी योजना सि.गा.पा.-6, गाँख ु

6 गैरागाउँ वािपरु खानेपानी योजना सि.गा.पा.-6, गाँख ु

7 डाँडे शचिाउने खानेपानी योजना सि.गा.पा.-6, गाँख ु

8 गाँखु  ,िानागाउँ ,डमु्र ेखानेपानी योजना  सि.गा.पा.-6, गाँख ु

9 उपल्िो गोहोरे पाण् डे गाउँ खानेपानी योजना सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

10 खहरे खानेपानी योजना सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

11 सिउरेनी पाउदरुखकय  वाघेडाँडा खानेपानी आयोजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
12 िारापानी ब्याखकय  नयाँगाउँ शचप्िेटी ठोटनेरी खानेपानी योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
13 जौवारी खानेपानी योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
14 वफनािटार खानेपानी योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
15 िन्िार खानेपानी योजना सि.गा.पा.-8, जौबारी 
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पययटन 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 शचिापानीकोट िंरक्षर् िथा िियि िंभार सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 िािकन्या िशन्दर पररिर सनिायर् सि.गा.पा.-1, केराबारी 
3 सिरानचोककोट पररिर सनिायर् सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

4 कोईबो सनिायर् सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

5 चक्रसिथय कनेि थमु्का सि.गा.पा.-3, हिी 
7 ऐसिहासिक शर्वािय िशन्दर¸चोरकाटे सभििेन िशन्दर पनु सनिायर् सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

8 गाग्रडेाँडा पययटन ववस्िार सि.गा.पा.-5, छोप्राक 
9 िानन् नानी भन्ज्याङ प्याराग्िाईसडङ िंचािन सि.गा.पा.-6, गाँख ु

10 नािरुक देवी िशन्दर सनिायर् पररिर  सि.गा.पा.-6, गाँख ु

11 स्याउिी बजार  ,सिििघारी पाकय  सनिायर्  सि.गा.पा.-6, गाँख ु

12 होिस्टे िंचािन सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

13 सिरानचोक पययटन केन्र सनिायर् सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

 

ववद्यिु 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 ववरौटा र बाि थानको िासग ववद्यिु िान्िफियर ५० के .सभ.  सि.गा.पा.-1, केराबारी 
2 सिरचौरिा ववद्यिु िान्िफियर ५० के .सभ.  सि.गा.पा.-1, केराबारी 
3 सिरानचोककोट ववद्यिु ववस्िार योजना सि.गा.पा.-2, थािाजङु्ग 

 

शर्क्षा/खेिकुद 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 िहेन्र सििा िा .वव.िा ववज्ञान िंकाय िवहि स्नािक िम्िको कक्षा िंचािन  सि.गा.पा.-3, हिी 
2 चम्पावसि िा .वव .िा प्राववसिक शर्क्षा कक्षा िंचािन  सि.गा.पा.-3, हिी 

3 खेििैदान चोरकाटे सि.गा.पा.-4, छोप्राक 
4 वडारे रङ्गर्ािा खेिकुद िैदान सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

 

पवहरो/िटबन्िन 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 भिुणु् डे दरौदी िटबन्िन सि.गा.पा.-4, छोप्राक 

2 खहरे दरौदी नदी िटबन्ि सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

3 िाठीफाँट पवहरो सनयन्रर् सि.गा.पा.-7,श्रीनाथकोट 

 

ववववि 

 

क्र.ि. योजनाको नाि ठेगाना 
1 वृर्द्ाआश्रि भेटघाट स्थि सनिायर् सि.गा.पा.-5, छोप्राक 
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2 ढुङ्गा खानी िंचािन सि.गा.पा.-6, गाँख ु
 

 

१८ यि पाँचौ गाउँ िभािाई िफििापूवयक िासथका सनर्ययहरु गनय िहयोग पयुायउनहुनुे िवै जनप्रसिसनसि कियचारी नागररक 
ििाजका ब्यशक्तत्वहरु िाथै राजनैसिक दिका प्रिखु एवं प्रसिसनसिहरुिाई िन्यवाद प्रदान गदै गाउँपासिकाको केन्र 
सनिायरर् गने िगाएि अन्य सबषयहरु सनर्यय हनु बाँकी रहेकोिे अको िचुना नभए िम्िको िागी गाउँिभा स्थगन गने 
सनर्यय गररयो। 


